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  حصنتها بـاهللا مـن متجاهـل      
  

  يصف ابتهاج ضـياءها مبحـاق       
  وكشفت غرا لتـشفي عاملـا       

  
ــ   ــرباققلب ــا ال ــب ثغره   ا بقل
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  حصنتها بـاهللا مـن متجاهـل      

  كمهتهع
  يصف ابتهاج ضـياءها مبحـاق       

  وكشفت غرا لتـشفي عاملـا       
  

ــ   ــرباققلب ــا ال ــب ثغره   ا بقل
هذان البيتان متثل ما  يف أول نسخ التحف الفاطمية الطبعة األوىل، وقد حـذفهما         

النـسخة كمـا    املخربان ، وما كان حيسن حذفهما ألما قد صارا كالعلم هلذه            
يف كتابه نزهـة النظـر   ) ٥٥٩(ذكرمها الوالد العالمة حممد بن حممد زبارة صفحة  

وغريه، وكنت قد حصلت النسخة، ولكين أعطيتهما بعد ذلك للـصف فأخـذاها    
 ا فيما صححا ، واحلمد هللا قد أزلت مجيع التخريب، وقد كانا وضعا يف            وخربا كثري

 أوله استعرضناها مـع املؤلـف       )٦(ا يف صفحة   خمالفة، وقد اعتذر   حتقيقهما أقواالً 
  .إخل... االستعراض األخري 

والواقع أنا ما حـذفنا مـن       ) من هوامش ومميزات  : (وغلفا ذلك االعتذار بقوهلما   
ا وإمنا احلذف وقع للقدح يف بعض أئمة أهل البيت وإدخال كلمـات             املميزات شيئً 

  .غري مستحسنة ، واهللا ويل التوفيق
ـ        ن مـذهيب  يا سائلي عـين وع

  
ــ   ــصلامســع كالم ــه ف   ا كل

ــامي أيب    ــي وإم ــدي نبيئ   ج
  

ــدل    ــد والع ــين التوحي   ودي
   

* * * 
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 تقريظ السيد العالمة علي بن عبدالكرمي الفضيل

 

كتاب التحـف شـرح     (لقد كان يل شرف مطالعة الكتاب التأرخيي اجلليل         
 مفيت اليمن السيد جمد الـدين بـن    لصاحب الفضيلة موالنا وشيخنا احلجة    ) الزلف

ـ    ،حممد بن منصور املؤيدي احلسين اليماين رضوان اهللا عليه         ا  وكان حينذاك خمطوطً
  .بيد أحد تالميذ فضيلته حفظه اهللا

ويسرين اليوم بل ويشرفين أن أقدمه للقارئ الكرمي يف طبعته األوىل ملا عساه             
داة من آل الرسول الكـرمي      أن يطلع من كثب على جانب هام من تاريخ األئمة اهل          

  .يف اليمن بصفة خاصة وغري اليمن بصفة عامة) ص(
 ولكنهم ما بني مقصر إىل حد       ،ولقد كتب الكثري عن تاريخ األئمة يف اليمن       

اإلمهال، وما بني حافل مبا ال فائدة فيه مع العلم بأن التاريخ اليمين، بـصفة عامـة               
 ماسة إىل الدراسة والتحليل واملقارنة      وتاريخ األئمة بصفة خاصة ما يزال يف حاجة       

يف الوقـت   ) كتاب التحف والزلـف   ( جاء   وقد. على أسس علمية منهجية حديثة    
ا ا سياسـي  ا وثقافة وتقاليد منهج   الذي يتطلع فيه كل العامل إىل اليمن عقيدة وتارخيً        

  .إخل ليستنري ذه املعلومات.. ا ا اجتماعيوسلوكً
ه قد اسـتوعب مـن الفوائـد العلميـة      على صغر حجم  ) التحف(وكتاب  

العلمية والتارخييـة يف    وتربز قيمته،والتارخيية مامل يستوعبه أي كتاب يف هذا الباب    
 :اجلوانب اآلتية

ا عن من سواهم ممـن مل يبلـغ    معرض،اقتصاره على ذكر األئمة اهلداة    -١ 
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 ٤

ظ إىل عرش اإلمامة     وإمنا رفعه احل   ،املستوى الالئق باإلمامة الشرعية واخلالفة النبوية     
 .نتيجة ظروف زمنية وعوامل اجتماعية

اشتماله على أهم األفكار العلمية اليت اختص ا هذا اإلمـام أو ذاك أو   -٢ 
 وكان له اليد الطوىل يف شرحها وإخراجها إىل حيز الوجود نقية صافية مـن   ،تبناها

  .التعقيد والغموض والتعصب
ت العلمية اإلسالمية، ومنهم الـذين      اشتماله على ذكر أكرب الشخصيا     -٣ 

  .واالجتماعيةغمطهم املؤرخون وجتاهلوا لسبب أو آلخر مكانتهم العلمية 
 وتبـيني  ،توضيحه ألكثر املسائل اليت كثر فيها األخذ والرد بني العلماء -٤ 

احلق فيها مدعما باحلجة والربهان، وللمؤلف رضوان اهللا عليه مؤلفات كثرية غـري           
 :هذا، أمهها
 كتاب لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار ، وهو كتاب ضخم حافل             -أ

 .وقيم، وقد طبع
 كتاب اجلواب الكايف على أسئلة الشايف، وقد طبع يف الريـاض باسـم      -ب

  .»نعيون الفنو«
 . فصل اخلطاب يف تفسري خرب العرض على الكتاب-ج 
الدليل يف الرد علـى      الرسالة الصادعة ب   :ومنها حفظه اهللا رسائل كثرية،      وله

 سلك املؤلف رضوان اهللا عليـه يف مجيـع          وقدرسالة صاحب التبديع والتضليل،     
مؤلفاته مسلك العلماء املنصفني املؤثرين للحق ولو على أنفسهم يف قوة بيان ودقة             

      ـ  تعبري وأنصح حجة، ومن عرف املؤلف علم ا واسـتقامة عـرف احلـق       ا وخلقً
  .القيمة ورسائله النافعةا يف كل مؤلفاته  جمسدواإلنصاف
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 ٥

 فقد انتشرت مؤلفاته يف كل األوساط العلمية يف اليمن انتشار الضوء            ولذلك
مع الفجر أو احلياة مع الربيع، وقام العلماء واألدباء بتقريضها واإلشادة بأمهيتـها             

  ا ونثرا وعسى أن تتاح الفرصـة جلميـع هـذه التقريـضات             وقيمها العلمية نظم
أمـا  ( لالنتفاع ا من الناحية الفنية واألدبية والعلميـة،          ؛واحدوإخراجها يف جملد    

بـدر  :  فقد قرظه الكثري من األدباء والعلماء ومن أكابرهم السادة         )كتاب التحف 
الدين بن أمري الدين احلوثي، احلسني بن علي حابس، احلسن بن حممـد الفيـشي،               

الدين، قاسـم بـن   حممد حيىي مرغم، صالح بن أمحد فليته، صالح بن أحسن نور          
  .أمحد املهدي

وال غرو فاملؤلف حفظه اهللا قد ترىب يف حجر العلم والزهد والتقى وعاش يف              
 ويف  واالسـتقامة  فياض باخللف    ،جمتمع مبدينة صعدة اليمانية غاص بالعلم واألدب      

  . ويفيض مبكارم األخالق، ويزخر بالفضل،بيت يشع بالنور
 وأجـل   ، فهو أعرف من املعرفة    ، اهللا وال أقصد ذا التعريف باملؤلف حفظه     

 ومن أراد اإلطالع على الترمجة الكاملة لفـضيلته         ،وأمسى من اإلطناب يف الوصف    
حفـظ اهللا   . فعليه بالترمجة اليت ألفها تلميذه الزميل األخ حسن الفيشي حرسه اهللا          

 والـسالم   ، وهدانا مجيعا إىل الصراط املستقيم     ، وأطال مدته، ونفع بعلومه    ،املؤلف
  .عليكم

 ـه١٣٨٩ من ذي القعدة سنة ٢٤حرر يف 
 علي بن عبدالكرمي الفضيل شرف الدين: كتبه
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 ..  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله ، وبعد
ت باالطالع على كتاب التحف شرح الزلف ملؤلفـه         فلقد يسر اهللا يل وشرف    

 املـوىل   ، وادد احملقق  ،موالنا رباين آل حممد حجة اهللا على خلقه، اتهد املطلق         
جمدالدين بن حممد بن منصور احلسين املؤيدي حفظه اهللا وأبقاه، ونفـع اإلسـالم              

القيمة الثمن  وأمدهم من بركاته، فوجدت التحف  ،واملسلمني بعلمه، ومتعهم حبياته   
 يهتدي ا احلائر، ويستضيء بنورها أويل       ،ا مليئة بالنور واهلداية والعلم والدراية     حتفً

البصائر، وال يستغين عنها أحد من األكابر واألصاغر يف املستقبل واحلاضر، وهـي             
  . والبغية املطلوبة لكل متعلم،الضالة املنشودة لكل عامل

من العلم واملعرفة ما تعجـز أنـت        إن هذا الكتاب مع صغر حجمه يعطيك        
  :  وإن كنت لست شاعرا-وغريك أيها املطلع عن مجة علمه هذا، وقد قلت مقرظا 

ــدى التحــف ــن أه ــوا مل   قول
   

ــرف    ــى الغ ــكناك يف أعل   س
ــد     ــنيب حممـ ــد الـ   عنـ

  
  ووصـــيه مـــن بـــالنجف  

  ـيــا جمــد ديــن اهللا يــا خــ  
  

  ري األوائــل واخللــف ـــ  
  يــا فخــر آل املــصطفى     

  
  ين ويف الـــسلفيف احلاضـــر  

 أهــديت نــور ا صــادعا    
  

  للمـــسلمني بـــال كلـــف  
  اا نافعـــونـــشرت علمـــ  

  
ــف     ــرحك للزل ــضياء ش   ب

ــن   ــيدي م ــك س ــر علم  حب
  

  ــص ــون ال ــت مكن   فدأخرج
  



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٧

ــسل يف األئمــ  ــور تسل   ـن
  

ــ   ــرفـ ــن ع ــدعاة مل   ة وال
  ا لنـــافاســـلم ودم ذخـــر 

  
  يا بـن الكـرام أوىل الـشرف         

  مث الـــصالة علـــى الـــنيب  
  

ــه    ــف وآل ــري ص ــا الط   م
      

 
 ـه١٣٩٠/ رجب/ ٢٢
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 ٨

 

 

ومما قاله القاضي العالمة عز اإلسالم حممد بن حيـىي مـرغم املتـوىف سـنة      
  :ا للزلف اإلمامية وشرحها من قصيدة طويلة منها تقريضـه١٣٨١

ــا  ــة إ ــاف اإلمام ــك باحت   علي
  

  امشيـات تنـشر   مع الـدعوات اهل     
  بنظم فصيح مـصقع كـل بـارع         

  
ـ فَملفعنه امروء القـيس ا          يعثـر  قلِّ

  وما الـدر إال دونـه يف انتـضاده          
  

  وليس غلو فيـه إن قيـل جـوهر          
ـ           هوما الروض إال شـرحه لـو رأيت  

  
  رأيت به األزهـار باـد تزهـر         

  وال غرو أن حاكته فطنة ذي النـها         
  

    اوأن صاغه نظم ـ م ومبكـر   لٍج    
  ألقـت العليـا إليـه زمامهـا         فىت   

  
  له كل أجنـاد البالغـة عـسكر         

  أال إنه صايف القرحية مـن لـه الـذ           
  

  كاوة مـن آبائـه حـني يفخـر          
  سليل بـين الزهـرا وأكـرم سـيد          

  
  رقى فوق هام اد واـد أنـور         

ـ        ـ  وذلك جمد الـدين إمس   اا مطابقً
  

ــذكر    ــد ي ــل املؤي ــده جن   ووال
  بأسـرها  أجمد اهلدى نلـت املعـايلْ       

  
  وبالغاية القـصوى تـسري وتعـرب        

 أبنت عن األعـالم مـن آل أمحـد          
  

  وأظهرت للجهال ما هو مـضمر       
  عقدت لواء احلمد يف ذروة احلـشا        

  
  ــدو م ــه والع ــاء ط ــهقَألبن رق  

  قضيت هلم حقـ    ـا و قمت يف الا أكيد مقال مقام ا ليس ينكـر   ا واضح  
  نصبت لـواء احلـب خيفـق ظلـه          

  
  نـشر  ورايات أعالم لـو دكـت       

ــابن حممــد   ــها بالفــضل ي   واتبعت
  

  بتبيان أفعـال ملـن كـان يغـدر          
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 ٩

ـ       األرجاس آلُ  أالوهم   ـ  أميـة  ال
  

  ذين هم يف كل قطـر جتـربوا       لَـ  
  يابن املرتضى ما أتوه مـن   فأوضحت   

  
    فجور له صم      الـصفا يتكـس   ر  

  مبنظومة تـسيب العقـول بلفظهـا        
  

   تتلـى وتنـشر    عقود من املرجان    
ــالمه    ــالة اهللا مث س ــى ص   وأزك

  
        على أمحد واآلل ما سـار مكـرِ ب  
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 ١٠ 

  

 
 املتـوىف يف    ، قاله القاضي العالمة شرف اإلسالم حسني بن علي حابس         ومما

  :ا للزلف والتحف يقول فيه تقريظًــه١٣٦٩سنة 
  واهتز مـن طـرب لـه اآلفـاق            ار تغـريت  النـه  نور به مشـس   

ــهم    ا لوجـوده  والبدر أضحى كاسفً   ــق كل ــواخلل ــشتاقه لَ    م
ــة ــه جلمــع أئم ــاء ب    اإلشــفاقمحنفـاء قـد وافـاه      زال العن
  شـراق  إ طرق الـيقني فللهـدى        باعوا النفوس وجاهدوا فتبينـت    
ــ    شم األنوف مطهرون من الـردى   صم هــا اإلرفــرباق وســري  
ــم م    حتف العدى وشحاك كل معاند     ــدآء هل ــدماء أع ــراقف   ه

  غري مقـصر   موالي قد أوجزت    وبــدــرنظمــك رص عت أوراق  
ــ   موالي جمد الدين يـابن حممـد       ــرو حق ــسالغ ــتم ال   اقبا أن

ـ     ــح    اا وزبرجـد  فلقد نثـرت لئالئً ــاقفَّ ــام نط ــور للنظ   ت بن
 ا حصر األئمة هـاك مـا      يا راجي    أمــت ــذاقل ــشره وم ــو ن    حيل

ــاق     أعين اليواقيـت الثمينـة مسطهـا     ــد األعن ــه تتقل ــد ب   عق
  فاحلق أن املـسك صـار يـراق           عربية صـدرت بغـري تكلـف      
ــاقروح    ينبيك إن أتت الريـاح روايـح       ــدى إحم     احملــب وللع
ـ        ــاك فــضالً    افجزاك ربك كل خـري دائم ــرزاقوحب ــا ال    ربن

ــالق      ألمحـد  مث الصالة مـع الـسالم      ــفاهم اخل ــن أص   واآلل م
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وصلى اهللا على حممد وآله وسلم، ومما كتبه سيدي العالمة جنـم األكـرمني        
  .الويل بن الويل بن الويل بدر الدين بن أمري الدين بن احلسني احلوثي رضي اهللا عنهم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ة والسالم على سيد األمم وعلى آله ينابيع احلكم  والصال،احلمد هللا على النعم  

 فإن كتاب الزلف اإلمامية والتحف الفاطمية حدائق بسامة         :وبعدومصابيح الظلم،   
أنوارها ومطالع بدور تكشف الظلم أنوارها تضمن اإلفادة مع اإلجادة، واشـتمل            

ـ          ه على احلسىن وزيادة، وقد قرظه بعض اإلخوان فأحسنوا، وسبكوا عقيـان مدحي
  .فأخلصوا وأتقنوا وسلكوا تبيان حماسنه فأصلحوا وبينوا 

فأجريت قلمي جمرى أقالمهم يف القراطيس، وإن كان كابن اللبون مع البزل            
حتككت العقرب باألفعى، واستنت الفصال حىت القرعاء       : القناعيس، وحق يف املثل   

 وقد جدت   وليغتفر تقصريي يف املدح يف جنب تنبيهي على مضمون املنت والشرح،          
فاصفح الصفح اجلميل فإا وإن مل تكن كالبـدر يف          : تا وما لدي قليل، فإن قلَّ     

  .الوميض فإا مل تزد على أول الثالث البيض
ــق ــؤ البحــر العمي   أتيــت بلؤل

  
  وجدت بروضة الـروض األنيـق     

ــه     ــوف تني ــت القط   وأدني
  ا

ــق ــة األخ الرفي ــدت بتحف   وج
  بـنظم كــاجلواهر وهــي عقــد   

  
  نثر فـاح كاملـسك الـسحيق      و

ــانوا كرامــ    ــة ك ــد أئم   اتع
  

ــق  ــن احلري ــد م ــاذ العبي   إلنق
ــه     ــن آل ط ــة م ــد أئم   تع

  
  هدوا للمـستقيم مـن الطريـق      

  وتذكر كيف القوا حـني القـوا        
  

ــق   ــاض رقي ــد م ــل مهن   ك
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     اوتذكر من خصائـصهم كـثري  
  

ــق ــذي حجــر مفي ــات ل   وآي
ــهم    ــان من ــدد اإلمي ــد جم   تع

    
ــاة ذوي ــول البغ ــروقومقت    امل

  وتذكر فيـه أعـصرهم وحتـصي      
  

  به األنـساب يف القـول النـسيق     
ــ   وكــم ضــمنته نكتاا حــسان  

  
  فصول الـدر يف العقـد العقيـق       

  وذلك كله مـع حـسن سـبك         
  

  وإيـــضاح وإجيـــاز دقيـــق
ــر   ــدك حب ــم وذاك ألن عن   عل

  
  وأنت حتـب إحتـاف الـصديق      

  فلما كـان عنـدك حبـر علـم          
  

ــؤ البحــر الع ــت بلؤل ــقأتي   مي
  * * *  
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  مقدمة الطبعة الثانية
ß&: احلمد هللا املرتل يف أفصح بيان وأوضح برهـان         øt wΥ �È à) tΡ y7ø‹ n=tã z |¡ômr& 

ÄÈ |Ás) ø9 $# !$ yϑ Î/ !$ uΖø‹ ym÷ρr& y7ø‹ s9Î) #x‹≈ yδ tβ#u ö� à) ø9 ، والصالة والسالم علـى     ]١٠٣: يوسف[ ^#$
، أيب القاسـم  ني رمحته للعاملني، وحجته على اخللق أمجع  إمام املرسلني وخامت النبييني   

رسول اهللا وصفوة اهللا، حممد بن عبداهللا بن عبداملطلب بن هاشم، وعلى آله عترته              
الذين اختصهم بالصالة عليهم معه يف الصالة وحرم عليهم كما حرم عليه الزكاة،             

ـ       ا، رهم تطهـري وجعل أجر رسالته املودة لذوي قرباه، وأذهب عنهم الرجس وطه
 م تبيانوأبا ا واضح م يف   ا منري م يف وجوب التمسكا حني مد عليهم كساءه وقر

  :خرب الثقلني املعلوم بكتاب اهللا
  والقوم والقرآن فاعرف قـدرهم    

   
ــثقلني نــص حممــد   ثقــالن لل

  وهلم فضائل لست أحصي عـدها       
  

  من رام عد الـشهب مل تتعـدد       
ء واهللا واسع عليم، ورضوان اهللا على صـحابته         ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشا       

 فقـد   :األبرار من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد          
تكرر الطلب من العلماء العاملني، والفضالء املخلصني إلعادة طبع شرح الزلف نفع        

سـعاف لـذلك    اهللا تعاىل به، ملا أن الطبعة األوىل قد أشرفت على التمام فكان اإل            
املرام، وقد مجع ذلك الكتاب على صغر حجمه وإجياز لفظه مامل جيتمع يف غـريه               
بفضل اهللا تعاىل وتسديده ولطفه وتأييده، واشتمل على املهم من الـسرية النبويـة             
واخلالفة العلوية، وأعالم األمة احملمدية، وعيون املسائل الدينية، باألدلـة العقليـة            

القرآنية واألخبار النبوية، والطرق إىل كتب األسانيد املرويـة         والنقلية، من اآليات    
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 ١٤ 

وغري ذلك مما يعرفه ذوو اهلمهم العلية، ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ولكن               
أكثر الناس ال يشكرون، وقد حتصلت حبمد هللا سبحانه يف هذه النسخة املعدة للطبع       

 شيء يف حملـه، وتـصحيح       زيادات مفيدة وإحلاق امللحق املنفصل يف األصل كل       
األخطاء اليت كانت يف األصل وهي يسرية، أكثرها مطبعية، وتقدمي وتأخري ملناسبة            
حسنة وتنقيحات لبعض العبارات مستحسنة، فهذه الطبعة هي املرجوع إليها عنـد       

  .االختالف بعد العرض والتصحيح على هذه النسخة اليت سيطبع عليها إن شاء اهللا
حة وعسى أن تكون هذه الطبعة كاألوىل حمروسة عـن          وعلى األوىل املصح  

اخلطأ يف اإلعراب واألنساب، واحلمد هللا املنعم الوهاب، وإليه سـبحانه املرجـع             
واملآب، واملرجو منه تعاىل أن ينفع به من وقف عليه من أويل األلباب، وأن جيعلـه            

 يف نشره املثوبة إنه     من األعمال املقبولة، واآلثار املكتوبة، وأن جيزل لنا وملن يشارك         
قريب جميب، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب، وأقول يف خالصة تاريخ             

Ÿω﴿:  احلياة uρ y7 ã∞ Î m; uΖ ãƒ ã≅÷W ÏΒ 9�� Î7 yz ﴾]١٤:فاطر[.  
ـ      اقد مضت وانقضت مثانون عام  

   
  وأنافت حـوال كطرفـة عـني      

  مل أحقق ما كنت أرجـوه فيهـا         
    

  من جهاد ونـشر علـم وديـن       
  رب فاغفر وارحم وأيد وسـدد       

  
  واعف والطف رباه يف الـدارين     

  :وال أقول كما قال  
ــها ــانني وبلغتــ   إن الثمــ

   
  قد أحوجت مسعـي إىل ترمجـان      

  :ا بنعمة اهللا سبحانه وعظيم لطفه وامتنانهبل أقول حتدثً  
ــه  ــضل اإلل ــانني بف   إن الثم

   
  ما أحوجت مسعـي إىل ترمجـان      

  لكنها قد أوهنـت مـن قـواي         
  

ــوان  ــشاط الت ــدلتين بالن   وأب
  



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ١٥ 

  ومل تـــدع يف ملـــستمتع  
  

  سوى لـساين وكـذاك اجلنـان      
ــوه أن    ــه اهللا وأرج ــو ب   أدع

  
ــان  ــات اجلن ــزلفين يف غرف   ي

  :)١(هـ١٤١٦وأقول يف سادس وعشرين شعبان سنة   
  أناف على عقـد الثمـانني رابـع       

   
  وذا خامس إىن إىل اهللا راجـع      

  فضلك واسـع   وأوالدهم يارب   وصرت أبا األجداد أرجو صالحهم  
      ا ورمحـة  وأرجوك يا رمحن عفـو  

    
  وحسن ختام إنين لك ضـارع     

حرر على شواغل وعوامل كفانا اهللا واملؤمنني مهمات العاجل واآلجل، اللهم       
صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم إنـك    

  . حتب وترضىمحيد جميد واختم لنا باحلسىن ووفقنا ملا
للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفـضل  ١٤١٣ عام - شعبان الوسيم  -١٨

  .الصلوات والتسليم
كتبه املفتقر إىل امللك املقتدر سبحانه املرجتي لعفوه وغفرانه املستمد للـدعاء           

جمد الدين بن حممد بن منصور احلسين املؤيـدي غفـر اهللا هلـم      : من مجيع إخوانه  
  .وللمؤمنني

  

                                   
 .احلق هذا يف التاريخ املذكور) ١(
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 ١٦ 

 
  مقدمة املؤلف

ا، وأناط ما من تبليغ أماناتـه  ا ومتاماحلمد هللا الذي جعل اإلمامة للنبوة خلفً      
  وأداء رساالته فروض ـ      ا، إِ ا وأحكام ا لواضـح   كماال منه جل وعال للحجة، وتبيان

    يه وأمـره، فـال زا          احملجة، فاختار من الربية أعالم ل ا جعلهم أمناء سره، ومحلة
 قائمهم إمام  م اهللا بكتابه ورفع هلم يف ملكوت قدسـه  ا يتلو إماما، أولئك الذين قر

$ßŠ&ا،  مقامــــ t7 Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q §�9 $# šÏ% ©! $# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘F{$# $ ZΡöθ yδ #sŒ Î)uρ ãΝ ßγ t6sÛ% s{ 

šχθè=Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪ zƒÏ% ©! $#uρ šχθçG‹ Î6tƒ óΟÎγ În/t� Ï9 #Y‰¤fß™ $Vϑ≈ uŠ Ï%uρ^]٦٣: الفرقان- 

، ورثة الكتاب واحلكمة، وهداة هذه األمة، الذين أذهب اهللا عنـهم الـرجس         ]٦٤
ÎA÷σãƒ sπyϑ’&وطهرهم تطهريا،    ò6Åsø9 $#  tΒ â !$t±o„ 4  tΒ uρ |N ÷σãƒ sπyϑ ò6Åsø9 $# ô‰s) sù u’ÎAρé& #Z�ö�yz 

#Z��ÏW Ÿ2 3̂ ]لني، وخامت النبيني، وآلـه     والصالة والسالم على إمام املرس    . ]٢٦٩: البقرة
  .الطاهرين

  :وبعد
بن عبداهللا  د بن منصور بن أمحد      فيقول املفتقر إىل اهللا تعاىل جمد الدين بن حمم        

بن حيىي بن احلسن بن حيىي بن عبداهللا بن علي بن صالح بن علي بن احلسني بـن                  
ى، ووفقه  اإلمام املؤمتن اهلادي إىل احلق عز الدين بن احلسن لطف اهللا به يف ما قض              

ـ   ) التحف الفاطمية على الزلف اإلمامية    (هذه  : ملا حيب ويرضى   ا قد نظمها تقريب
  . ال نتوال ذلك عليهملطاليب آثار أهل بيت نبيهم، وتسهيالً

ـ             وملا كان اتصال الدين بآل حممد، ومعني العلوم من مناهلهم تورد، ال ج م ر
 الفرقة الوسطى،   نِني على س  تعني على من التزم االستمساك بالعروة الوثقى، واملش       
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 ١٧ 

  .أن ال جيهل أحوال من م اقتدى، وداهم اهتدى
       نعم وسنبني إن شاء اهللا تعاىل بعد كل بيت مفيه مـن األئمـة، ونـسبه،    ن 

  .وتأرخيه، ومؤلفاته، وأوالده، وملعة من أخباره
ممن  الطلب   هجو، ت - مع توفر الشواغل، واعتوار العوامل     - دعا إىل ذلك   وإمنا

تنبغي إجابته، وأنه مل يكن ألصحابنا مؤلف جامع للمقصود، وإمنا يقتصر املؤلـف             
       ا ممن سبقه من أئمة اهلدى املتفـق        منهم على طائفة ممن اختار ذكرهم ويترك كثري

على إمامتهم إحالة على من سواه، مع عدم التحقيق للمهم من أنسام، ومؤلفام             
من األيام األخرية فليس مثة ما يعتمد عليه سوى          وأما. وحنوها، واإلطناب يف غريه   

خمتصرات يف ذكر بعض القائمني وترك اآلخرين مع اشتماهلا على اخلبط الكـثري،             
  .)١(كما يعلم ذلك املطلع اخلبري

                                   
ــ كقــول القاضــي عبدالواســع يف كتابــه فرجــة اهلمــوم واحلــزن الطبعــة الثا   )١( م، وهــو ١٩٩١ - ١٩٩٠ة عــام ني

لطبعة األوىل يف سياق مؤلفات اإلمام املهدي ما لفظه وعارضه املنصور بـاهللا علـي بـن صـالح إىل           كذلك يف ا  
 صـالح  : أن الذي متـم الـشفاء التتمـة األوىل   واملعلوم ،إخل كالمه... وهو الذي متم شفاء األمري احلسني    : قوله

يف ترمجـة اإلمـام إبـراهيم بـن تـاج       كمـا سـيأيت   ، صـالح بـن اجلـالل   :بن اإلمام إبراهيم بن تاج الدين، والثانيـة      
هــ، ويف  ٨٤٠ا باألمر إىل أن تـويف شـهر حمـرم سـنة      وأما علي بن صالح فلم يزل قائم  :وكقوله،  %الدين  

ومـات املـشهورون بـالعلم والفـضل منـهم اإلمـام املهـدي صـاحب األزهـار، وعلـي بـن              : هذه السنة إىل قولـه    
  .ىي حابس صاحب املؤلفات النفائس إخل كالمهصالح الدين، والعالمة جة املدارس أمحد بن حي

 واملعلوم أن وفاة القاضي العالمة أمحد بن حيىي حابس رضي اهللا عنه سنة إحدى وستني وألف كمـا سـيأيت     :قلت
 فهذا التاريخ املذكور قبل وجود القاضي فـضال عـن وفاتـه،    ،يف ترمجة اإلمام أيب هاشم احلسن بن عبدالرمحن       

 سـنة مثـان   - الطبعـة األوىل -لك على اخلبط الكثري، وكقـول الـشوكاين يف البـدر الطـالع     أمنوذج يسري يد وهذا
 مجلـة شـيوخه اإلمـام حممـد     ومنوأربعني وثالمثائة وألف يف ترمجة اإلمام عز الدين بن احلسن عليهما السالم،      

م حممـد بـن علـي     فاإلمام عز الدين شيخ اإلما، هذا غلط واضح : علقت عليه بقويل   وقدبن علي الوشلي إخل،     
وبـرع يف مجيـع   : $ الوشلي رضي اهللا عنهم كما هـو  معلـوم، قـال الـشوكاين يف ترمجـة اإلمـام عزالـدين             

مث ملا كمل يف مجيع العلوم دعا الناس إىل مبايعته، وقد قـال قبـل   : الفنون وصنف وهو دون العشرين، إىل قوله     
= 
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 أردنا االستكمال ملا أشرنا إليه بإعانة اهللا وتسديده على أبلغ ما ميكن من              وقد
كر األئمة السابقني القتضاء املقام ذلـك     االختصار، وقد يكون بعض البسط عند ذ      

نت سـريهم يف املؤلفـات الكبـار،        و بعض املتأخرين، الذين مل تكن قد د       وكذا
ونتعرض لفوائد نافعة إن شاء اهللا من فنون العلم ليست من مقاصد السري ونلمح إىل       

 املعتمد عليهم يف الرواية والدراية، من جنوم علمـائهم          %عيون أصحاب األئمة    
أشياعهم رضي اهللا عنهم، وجنعل عوض اإلطناب يف السري واألخبار تلك الفوائد            و

العلمية اليت هي أجل نفعاا، وأعظم موقع.  
وقد تيسر حبمد اهللا تعاىل عند التأليف مكنون الذخائر املصونة، فاملعتمـد يف             

 »الياتاألم«، و )٢(أليب العباس » املصابيح« لإلمام أيب طالب، و      )١ (»اإلفادة«األخذ  
 »ينـابيع النـصيحة  «، و)٥( للمنصور باهللا»الشايف«، و)٤(، واملرشد باهللا  )٣(أليب طالب 

                                   
ن أكـابر أئمـة اآلل يف العلـم والعمـل والكـرم      وهـو مـ  : وهو يدل علـى تبحـره يف عـدة علـوم، إىل قولـه            : ذلك

 الـشوكاين يف ترمجـة صـالح بـن أمحـد      وقـال وسائر اخلـصال الـشريفة، ولـه شـغف بـالعلم عظـيم إخل كالمـه،          
تويف سنة مثان وأربعني وألف كذا باللفظ وباألرقام وقد علقـت عليـه بقـويل    : املؤيدي يف تاريخ وفاته ما لفظه   

وألف كما يف طبقات الزيدية، ويف موضع من مطلـع البـدور، ويف موضـع آخـر      سنة أربعة وأربعني    : الصواب
 . أوجب االعتماد على ذلك اخلطأ يف شرح الزلف، وقد صححتهوقد.كما هنا 

ــأليف ا) ١( الــسيد اإلمــام أيب طالــب حيــىي بــن احلــسني اهلــاروين املتــوىف ســنة    : إلفــادة يف تــاريخ األئمــة الــسادة، ت
 .وقد طبع) هـ٤٢٤(

أمحـد بـن   : صابيح من أخبار املصطفى واملرتضى واألئمة السابقني من ولـدمها الطـاهرين، للـسيد أيب العبـاس      امل) ٢(
 ).هـ٣٥٣(إبراهيم احلسين املتوىف سنة 

 .تيسري املطالب، طبع: أمايل أيب طالب املسمى) ٣(
 مسيـت بـذلك   ؛ اإلثنينيـة :أحـدمها : لـه أماليـان  ) هــ ٤٧٩(املرشد باهللا حيـىي بـن احلـسني الـشجري املتـوىف سـنة          ) ٤(

 مسيــت اخلميــسية ؛ اخلميــسية:وثانيهمــا ، )خ ( األنــوار يف الفــضائل والــسري:ويــسمىإلمالئهــا يــوم اإلثــنني، 
 .إلمالئها يوم اخلميس، طبع

أجـاب بـه علـى رسـالة اخلارقـة الـيت ألفهـا        ) هــ ٦١٤(الشايف لإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة املتوىف سـنة           ) ٥(
= 
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 أليب  »مقاتـل الطـالبيني   « و )٢(  % لإلمام احلـسن   »األنوار« و )١(لألمري احلسني 
 »املـروج «، و )٥( البن أيب احلديـد    »شرح النهج « و )٤( للحاكم »العيون«و )٣(الفرج

، )٨(»التهـذيب البـن حجـر     «، و )٧ (»ر الطربي تاريخ ابن جري  «، و )٦(للمسعودي
، )١٠( للـديلمي  »قواعد عقائد آل حممـد    «، و )٩( حلميد الشهيد  »احلدائق الوردية «و
 »الآليل املـضية  «، و   )١٢( البن مظفر  »الترمجان«، و   )١١( للزحيف »شرح البسامة «و

                                   
 .بن أيب القبائل، طبعالفقيه ا

 .طبع) هـ٦٦٢(األمري احلسني بن بدر الدين املتوىف سنة : ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة، تأليف) ١(
اإلمـام احلــسن بـن بـدر الــدين، املتـوىف ســنة     : أنـوار الـيقني يف إمامــة أمـري املــؤمنني أرجـوزة وشـرحها، تــأليف     ) ٢(

 .خ) هـ٦٧٠(
ــألي  ) ٣( ــل الطــالبيني، ت ــوىف ســنة       : فمقات ــن احلــسني األصــفهاين، املت ــي ب ــرج عل ــب أيب الف ــؤرخ األدي ــة امل العالم

 ).هـ٣٥٦(
 .خمطوط). هـ٤٩٤(ي، املتوىف سنة مشن بن كرامة اجلُسحالعيون للعالمة احلافظ أيب سعيد املُ) ٤(
، طبـع بتحقيـق   )هــ ٦٥٥(عبداحلميـد بـن أيب احلديـد، املتـوىف سـنة      : تأليف العالمة األديب : شرح ج البالغة  ) ٥(

 .حممد أبو الفضل إبراهيم
ــأليف    ) ٦( ــروج الــذهب ومعــادن اجلــوهر، ت ــل أيب احلــسن علــي بــن احلــسن       : م الرحالــة الكــبري واملــؤرخ اجللي

 .، طبع عدة طبعات)هـ٣٤٦(املسعودي، املتويف سنة 
 طبـع  )هــ ٣١٠(تـوىف سـنة   حممـد بـن جريـر الطـربي، امل      :  تـأليف  ،تاريخ األمم وامللوك  : تاريخ الطربي املسمى  ) ٧(

 .عدة طبعات
 .طبع عدة طبعات) هـ٨٥٢(احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين املتوىف سنة : ذيب التهذيب تأليف) ٨(
ــأليف     ) ٩( ــة، ت ــة الزيدي ــة يف مناقــب أئم ــوىف ســنة      : احلــدائق الوردي ــي، املت ــن أمحــد احملل ــد ب ــشهيد محي ــة ال العالم

 .طبع)هـ٦٥٢(
 . خ ،)هـ٧١١(ل حممد حملمد بن احلسن الديلمي، املتوىف سنة قواعد عقائد آ) ١٠(
 اللواحق الندية للحدائق الورديـة،  :اويسمى أيض مآثر األبرار يف تفصيل جممالت جواهر األخبار،    :ويسمى) ١١(

 حملمد بـن علـي الزحيـف، املتـوىف بعـد      - منظومة السيد صارم الدين يف السرية والتاريخ -وهو شرح للبسامة    
 .، خ )هـ٩١٦(سنة 

العالمـة أمحـد بـن حممـد بـن حيـىي بـن مظفـر، املتـوىف سـنة             : الترمجان املفتح لثمرات كمـائم البـستان، تـأليف        ) ١٢(
 .، خ)هـ ٩٢٥(



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٢٠ 

 »طبقات الزيديـة  «، و )٢( حملمد بن املتوكل على اهللا     »التحفة العنربية «و،  )١(للشرف
املقـصد  «، و   )٤( للحسن بن صـالح الـداعي      »الدامغة«، و )٣(إلبراهيم بن القاسم  

، وغري ذلك من سري     )٦( البن أيب الرجال   »مطلع البدور «، و   )٥( البن حابس  »احلسن
  . إىل كل مؤلف ما أخذ منهوسنضيفاألئمة ومؤلفام رضي اهللا عنهم، 

ـ          وأما صحيحة ملـا يف     األنساب فلم ميكن االعتماد إال على املـشجرات ال
  .املؤلفات من عدم التصحيح للغلط من الناسخني

 أبلغت اجلهد يف ذلك، وأخذت على كل ناقل لكتابنا هذا نفع اهللا به أن               وقد
  .يبذل وسعه يف التصحيح لتتم اإلفادة املقصودة إن شاء اهللا تعاىل

 هذا ومقامام وصفام يف األمهات، قد خدمها العلماء منهم، ومن أوليائهم          
األثبات، وكفاهم ما أثىن عليهم اهللا تعاىل يف الذكر املرتل، وعلى لـسان جـدهم               
املرسل، فهم أهل الترتيل والتأويل، والتحرمي والتحليل، خرية اهللا من ذؤابة إبـراهيم   

                                   
)١ (       الـسيد العالمـة أمحـد بـن حممـد بـن صـالح الـشريف، املتـوىف سـنة           : ا، تـأليف  الآليل املضيئة شـرح البـسامة أيـض

 .خمطوط يف ثالث جملدات ) هـ١٠٥٥(
الـسيد أيب عالمـة حممـد بـن املتوكـل علـى اهللا عبـداهللا        : التحفة العنربية يف اددين من أبناء خري الربية، تـأليف        ) ٢(

 .خمطوط) هـ١٠٤٤(بن علي بن احلسني بن اإلمام عزالدين، املتوىف سنة 
: ثـار، تـأليف  نـسمات األسـحار يف طبقـات رواة الفقـه واآل      : طبقات الزيدية وهي الطبقات الكربى، وتسمى     ) ٣(

 .خ)  هـ١١٤٣(السيد صارم الدين بن إبراهيم بن القاسم، املتوىف سنة 
منظومة يف سري األئمـة رائقـة، ولـه عليهـا شـرحان كـبري وصـغري، وهـو العالمـة احلـسن بـن صـالح الـداعي،                     ) ٤(

 .، خ)هـ١١٢٠(املتوىف سنة 
)٥ (  املقــصد احلــسن واملــسلك الواضــح الــســأليفن ــوىف ســنة     القاضــي العال: ن، ت ــىي حــابس، املت ــن حي ــة أمحــد ب م

 .، خ )هـ١٠٦١(
ــأليف  ) ٦( القاضــي العالمــة أمحــد بــن صــاحل بــن أيب   : مطلــع البــدور وجممــع البحــور يف تــراجم رجــال الزيديــة، ت

 .، طبع)هـ ١٠٩٢(الرجال، املتوىف سنة 
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 ٢١ 

اخلليل، ومحلة حجته من ساللة إمساعيل، وورثة خامت النبيني وسيد الوصيني، قال عز       
∀βÎ) ©!$# #’s¨&: وجــل sÜô¹$# tΠ yŠ#u % [nθçΡ uρ tΑ#uuρ zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) tΑ#uuρ tβ≡t� ôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑ n=≈yè ø9$# ∩⊂⊂∪ 

Oπ−ƒÍh‘èŒ $pκ ÝÕ÷è t/ . ÏΒ <Ù÷èt/ 3̂]  وقال تعـاىل   ]٣٤ -٣٣: آل عمـران ،  :&’ÎoΤ) y7è=Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 

$ YΒ$ tΒ Î) ( tΑ$ s%  ÏΒ uρ ÉL −ƒÍh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$uΖ tƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑ Î=≈ ©à9 ، وقال عز مـن    ]١٢٤: قرةالب[^#$
(ô‰s&: قائل s9uρ $ uΖù=y™ö‘r& % [nθçΡ tΛÏδ≡t� ö/Î) uρ $ oΨù=yèy_uρ ’Îû $yϑ Îγ ÏG −ƒÍh‘ èŒ nο§θ ç7 –Ψ9$# |=≈tG Å6ø9$#uρ (̂] احلديد :

ôΘr& tβρ&: ، وقال جل ذكـره    ]٢٦ ß‰Ý¡øts† }̈ $ ¨Ζ9 $# 4’ n?tã !$tΒ ÞΟßγ9 s?#u ª!$#  ÏΒ Ï&Î# ôÒ sù ( ô‰ s) sù 

!$ oΨ÷�s?#u tΑ#u tΛ Ïδ≡t� ö/Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# sπ yϑ õ3 Ït ø: $#uρ Μßγ≈ oΨ÷�s?#uuρ % ¸3 ù=•Β $ VϑŠÏàtã^]٥٤: النساء[.  
مث بني جل وعال موضع حجته، ومنبع حكمته من هذه الشجرة املطهرة من              

بـاب هـذه الذريـة    ذرية الرسول والوصي صلى اهللا وسلم عليهما وعلى آهلما، لُ       
     تباة، فقال عز من قائل    املصطفاة، وخيار اخليار من الصفوة ا:&§Ν èO $ uΖøOu‘÷ρ r& |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

tÏ% ©! $# $uΖøŠ xÿ sÜô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$t7 Ïã (̂] وقال سبحانه وتعـاىل    ]٣٢: فـاطر ، :&$yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# 

|=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø�t7 ø9$# ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs?^]وقال عـز    ]٣٣: األحزاب ،
≅&: من قائل  è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµ ø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) nο̈Š uθyϑ ø9 $# ’ Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3̂] وقـال  ]٢٠: الـشورى ،

$&: تبــارك وتعــاىل  pκ š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# 

óΟä3ΖÏΒ^]ــساء ــاىل]٥٩: النـ ــال تعـ tΒ$!&: ، وقـ uρ(#þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω 
tβθ çΗs>÷ès?^]وقال جل وعال   ]٤٣: النحل ، :&!$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡr& Ö‘É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3 Ï9uρ BΘöθ s% >Š$yδ^] الرعـد :

٧.[  
 نصارى جنران أمره اهللا أن يسلك معهم طريقة     #وملا وفد على رسول اهللا      
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 ٢٢ 

≅ö&: األنبياء من قبله، فقـال عـز وجـل         à) sù (#öθs9$ yès? äíô‰tΡ $tΡ u!$ oΨö/r& ö/ ä.u!$ oΨö/r& uρ $ tΡ u!$|¡ÎΣuρ 

öΝ ä. u!$ |¡ÎΣuρ $oΨ|¡àÿΡr& uρ öΝ ä3 |¡àÿΡ r&uρ^] أصحاب الكسا، وهـم    #، فدعا   ]٦١: آل عمران  :
أخوه وابن عمه علي بن أيب طالب، وابنته سيدة النساء وخامسة أهـل الكـسا،               

وأوضـح للخلـق   وولداهم السيدان احلسنان، فأظهر اهللا باملباهلة معجزة الرسول،     
  .عظم مرتلة أهل بيت النبوة

ومن جالئل نعم اهللا على عباده أنه مل جيعل الرسالة يف بيت إال جعل ذريـة                
%sπ̈Ζß™ «!$# †Îû šÏ&ذلك النيب قوام حجته، وأعالم بريتـه،       ©! $# (#öθn=yz  ÏΒ ã≅ ö6s% (  s9uρ 

y‰ÅgrB Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7 s?^]ىل يف آل إبـراهيم    ، قال تبارك وتعا   ]٦٢: األحزاب: &àMuΗ÷q u‘ 

«!$# … çµ çF≈ x.t� t/uρ ö/ ä3 ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9$# 4 … çµ ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗxq Ó‰‹ Åg ¤Χ^]وقال جـل جاللـه     ]٧٣: هود ،: 
&(#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ%tnö‘ F{$# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4†n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$#^]وقـــال ]٦: األحـــزاب ،

ــاىل ــبحانه وتع %tÏ&: س ©!$#uρ (#θãΖ tΒ#u öΝ åκ ÷Jyè t7 ¨? $#uρ Ν åκçJ−ƒÍh‘ èŒ ?≈ yϑƒÎ*Î/ $uΖ ø) pt ø: r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκtJ−ƒÍh‘ èŒ !$ tΒ uρ 

Ν ßγ≈oΨ÷Gs9 r& ô ÏiΒ ΟÎγ Î=uΗxå  ÏiΒ &óx« 4̂]وقـال تعـاىل    ]٢١: الطور ،: &ª!$# ãΝ n=ôãr& ß]ø‹ ym ã≅yè øgs† 

… çµ tGs9$y™Í‘ 3̂]له املكرم،  ، وكم أتى اهللا يف كتابه املعظم، وعلى لسان رسو         ]١٢٤: األنعام
يف اختياره ألهل بيت النبوة من قرابة خامت األنبياء، وسـيد األوصـياء، مهـابط               
احلكمة، ومساقط الرمحة، جعلنا اهللا ممن استضاء دي أنوارهم، وارتوى من معني            
سلساهلم، ونسأل اهللا أن يكون ذلك من األعمال املقربة إىل رضـاه وتقـواه، وأن       

  .ة لوجههينفع به، وجيعل أعمالنا خالص
  .وهذا أوان االبتداء واهللا املستعان، وعليه التكالن
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 ٢٣ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى

  :الزلف
١-  أال أي١(ا الوسنان ه( ا أَ  منت ص انع  
   

ـ  و الـةَ حم الَ )٢(بطْ خ لَّذا ح إِ   اقع  
  ٢- هنالال مالٌ  ك  نِ ع بِ يـت جـ م عه  

 
  وال وزرــ إال الت ــكقَ ــى ل ن افع  

   زاجـرٍ  عظم أَ اتذَّ اللَ ويف هادمِ  ٣-  
 

  مصـ  ارع   ع مـصارِ  نهو بعـد   تتلُ
  ٤- تلَّخ   وا عن الدنيا وباد  هم نعـيم  

 
  وضمتهم ـ  بعد   عاجِ املـض صورِ القُ

  ٥- تخبأَ جداثُ األَ رك نراحـلٌ  ك   
 

  وتلك ـ   الديار ـ  ات اخلالي البالق ع  
  ٦- أنت فيهِ  ا قليلٍ وعم ن  سـاكن   

 
ـ   القُ  عنك ترفَقْوقد أَ    َرى واامع  

ـ ه بِ يُءض تست  عقلٌ ا لك مأَ -٧     ؟هديِ
 

  كأنـ   يف األنعام يا صـاحِ     ك رات ع  
  ٨- وآيات ـ   رب الَ العمـنريةٌ  مني   

 
ـ     على خلقه والبي  قَ نـات ـ و اطع  

   منـذر   للربيـة   قـرن  أتى كلَّ  -٩  
 

  ع قـام   للـشرك   إىل الرمحنِ  وداعٍ  
 :التحف  

اعلم أنا قد أعرضنا عن البيان ملا يف هذه املنظومة من اإلعراب، والصرف، واملعاين 
والبيان، ألن ذلك خيرجنا عن املقصود، ويعود بالنقض على الغرض املطلوب، فال 

ا، فإا ختتل بإغفاهلا املعاين مل النظر يف تلك األبواب، ال سيما يف مواضع منه
،ويبطل البيان ويضمحل التحسني، ولذلك أشرت لك ذا اخلطاب، ويف 

                                   
 .ؤلف أيده هللا تعاىل، متت املننسا وأيضا يف نسخة اإل، وهذه نسخة أقرها املؤلف»السكران«يف األصل ) ١(
 .املوت: األمر اجلسيم، واملراد هنا : اخلطب ) ٢(
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 ٢٤ 

إشارة إىل األنبياء الذين أكد اهللا م على العباد حجة العقل، وأنزل معهم يف )١(هذ
š�Î=ôγ&البالد امليزان والعدل، uŠ Ïj9 ô tΒ š�n=yδ .tã 7π oΨÍh‹ t/ 4z� óstƒuρ ôtΒ  †yr . tã 7πoΨÍh‹ t/ 3 

�χÎ)uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡s9 íΟŠ Î=tæ^]قال اهللا تعاىل ،]٤٢:األنفال :&!$ ¯ΡÎ) !$ uΖø‹ ym÷ρr& y7ø‹ s9 Î) !$ yϑ x. 

!$ uΖø‹ ym÷ρr& 4’ n<Î) 8yθ çΡ z↵ Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 !$uΖ øŠ ym÷ρ r&uρ #’n< Î) zΟŠÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ t,≈ysó™Î) uρ 

z>θà) ÷ètƒuρ ÅÞ$t6ó™F{$#uρ 4|¤Š Ïãuρ z>θ•ƒr&uρ }§ çΡθ ãƒuρ tβρã�≈yδuρ z≈ uΚ ø‹n=ß™ uρ 4 $oΨ÷� s?#uuρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θ ç/y— 

∩⊇∉⊂∪ Wξß™â‘ uρ ô‰s% öΝ ßγ≈oΨóÁ |Ás% š�ø‹ n=tã  ÏΒ ã≅ ö6s% Wξß™â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγ óÁÝÁ ø) tΡ š�ø‹ n=tã 4 zΝ ¯=x. uρ ª!$# 

4y›θãΒ $VϑŠ Î=ò6s? ∩⊇∉⊆∪ Wξß™•‘ tÎ�Åe³t6•Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ �ξy∞Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’n?tã «!$# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ 

È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒÍ•tã $VϑŠ Å3 ym^]١٦٥ -١٦٣: النساء[.  

 %  
ـ        #واعلم أنه روي عن رسول اهللا        ا،  أن األنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفً

تب املرتلة مائة وأربعة كتب، أنزل على شـيث  عشر، والك والرسل ثالمثائة وثالثة
 عشر، وعلى $ ثالثون، وعلى إبراهيم  $ مخسون صحيفة، وعلى إدريس      $

، $ الزبور، واإلجنيل على عيسى      $ عشر والتوراة، وعلى داوود      $موسى  
 أول ليلة   $والقرآن على حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، أنزلت صحف إبراهيم            

اة لست منه بعد الصحف بسبع مائة عام، والزبور الثـنيت  من شهر رمضان، والتور  
عشرة ليلة منه بعد التوراة خبمسمائة عام، واإلجنيل لثماين عشرة ليلة منه بعد الزبور           

                                   
 .أي البيت األخري ) ١(
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 ٢٥ 

١(ابألفي عام والفرقان ألربع وعشرين ليلة منه بعد اإلجنيل بستمائة وعشرين عام(.  
 أخربنا علي ابن احلسني العباسي      :$قال السيد اإلمام أبو العباس أمحد بن إبراهيم         

كان من آدم إىل نوح ألفا سنة ومائتا سنة، ومن نوح «: بإسناده عن ابن عباس، قال    
إىل إبراهيم ألف ومائة وثالث وأربعون سنة، ومن إبراهيم إىل موسـى مخـسمائة              
ومخس وسبعون سنة، ومن موسى إىل داود مخسمائة وتسع وتسعون سنة، ومـن             

، ومن عيسى إىل حممد سـتمائة       )٢(ف سنة وثالث ومخسون سنة      داود إىل عيسى أل   
  .»سنة صلى اهللا وسلم على أرواحهم الطاهرة

  :الزلف
١٠- إىل أن تناهى سرها عندأمحد   

   
   ـ   فنادى أمني اهللا م ن    هـو سـام ع  

  ١١- وشق بفرقان  غَ  الرسالة يه٣(اب(  

  
  فأشرق من الوحيِ  رهانٌ ب   صـاد ع  

 :التحف  

# 
 املطهر، صفي اهللا على اخلالئق، وخمتاره       )٤(هو النيب األكرب، والرسول اخلامت العاقب     

أبو القاسم حممد   : يف العلم السابق، منتهى أنباء السماوات، ومبلغ أسباب الرساالت        

                                   
أخربنــا إسـحاق بــن إبــراهيم  :  اخلـرب أخرجــه الـسيد أبــو العبـاس احلــسين يف املـصابيح، قــال الـسيد أبــو العبـاس      )١(

.. رواه ابـن حبـان   : ٧٣يف اإليثـار  وقال السيد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير     . اجلديدي بإسناده عن أيب ذر    
 . بإسنادين حسنني، من املؤلف٤/٩والبيهقي يف دالئل النبوة 

وقد سبق بأن الزبـور قبـل اإلجنيـل بـألفي عـام، فلعلـه هنـا ألفـا سـنة ليطـابق الروايـة األوىل، متـت مـن املؤلـف                      ) ٢(
 .حفظه اهللا

 . الظالم :الغيهب) ٣(
 . الذي ليس بعده نيب:ومعناه ،#سم من أمساء النيب ا :العاقب  )٤(
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 ٢٦ 

 بن عبدمناف بن    -وامسه عمرو - بن هاشم    -وامسه شبية -داهللا بن عبداملطلب    بن عب 
-ر بن مالك بن النصر    هن غالب بن ف   ؤي ب ة بن كعب ابن لُ    ركالب بن م  ي بن   صقُ

د بن  ار بن مع  زكة بن إلياس بن مضر بن ن      رِدمية بن م  ز بن كنانة بن خ    -وهو قريش 
  .عدنان

وقد حقق السيد العالمة أبو عالمة حممد بن اإلمام املتوكل على اهللا عبداهللا بن علي               
، وسرية كل واحد من آبائه      # رسول اهللا    بسن: دينبن احلسني بن اإلمام عز ال     

  .)١ (»روضة األلباب «يف 
قسمها  إن اهللا أنزل قطعة من نور، فأسكنها يف صلب آدم فساقها حىت «:#قال 

ا، ا يف صلب عبداهللا، وجزءا يف صلب أيب طالب، فأخرجين نبي          جزءين، فجعل جزءً  
وأخرج علي٢( »اا وصي(.  

يا حممد قلبت مشارق األرض ومغارا، فلـم         «: يل أنه قال  ، عن جرب  #وعنه  
  .)٣( »أجد بين أب أفضل من بين هاشم

                                   
روضة األلبـاب وحتفـة األحبـاب وبغيـة الطـالب وخنبـة األحـساب يف معرفـة األنـساب، املعـروف مبـشجر أيب               ) ١(

 .عالمة، وهو عمدة يف األنساب، خ
 ٨٧، وأخرج حنوه من مسند أمحد بـن حنبـل، ومـن طريـق ابـن املغـازيل       ١١١ -١١٠/ ١أخرجه يف الشايف  )٢(

 ٢/١٩١ عـن جـابر، ومـن الفـردوس للـديلمي      ) ١٣٢(عـن أيب ذر، و   ) ١٣١(ن سلمان، و    ع) ١٣٠(برقم  
رقـم  ١/١٥١األخبـار بأسـانيدها، وابـن عـساكر      عـن سـلمان، واحلـاكم يف الـسفينة، وسـاق     ) ٢٩٥٢(بـرقم  

 ترمجة اإلمـام علـي بتحقيـق احملمـودي، واحلمـوئي يف فرائـد        -عن سلمان   ) ١٨٦(عن ابن عباس، و     ) ١٨٥(
أخرجـه اخلـوارزمي يف فـصل    : عـن علـي، قـال احملمـودي      ) ٧(عن سلمان، ورقـم     ) ٦( رقم   ١/٤٢السمطني  

 ١٤٦مــن مقتلــه، وابــن أيب احلديــد يف شــرح النــهج املختــار    ٤، ويف آخــر الفــصل ٨٨ مــن املناقــب ص١٤
 ط مـصر، وعـزاه إىل أمحـد يف املـسند والفــضائل، والكنجـي الـشافعي يف كفايـة الطالـب بــاب         ،٤٥٠ص ٢ج
 .٣١٥ ص ٨٧

أخرجه أمحد يف املناقب، واحملاملي، والذهيب، عن عائشة، واحلاكم، وابن عساكر، وأخرج حنـوه أبـو العبـاس             ) ٣(
= 
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 ٢٧ 

إن اهللا اصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولـد إبـراهيم             «: #وقال  
إمساعيل، واصطفى من ولد إمساعيل كنانه، واصطفى من كنانه قريشا، واصـطفى            

وهم زرع إبـراهيم اخلليـل،      . )١ (»شممن قريش بين هاشم واصطفاين من بين ها       
  .أسكنهم اهللا بيته املعظم، ووالهم احلرم احملرم

 .آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كالب: # :وأمه
 يف عام الفيل يف شهر ربيع األول سنة اثنتني ومثانني ومثامنائة من تـاريخ               #ولد  

 .)٢( $ ذي القرنني-االسكندر 
 ولـه   - موضع بني مكة واملدينة      - وتوفيت أمه باألبواء     )٣(وتويف أبوه قبل أن يولد    

  .)٤(ست سنني
                                   

عـن عائـشة بلفظـه،    ) خ(، وأخرجـه أبـو العبـاس احلـسين يف املـصابيح      ١/١٥٦واملرشد بـاهللا  . )خ(يف املصابيح 
، ورواه اهليثمـــي يف امـــع ١/١٧٦  عنـــها بـــاختالف يـــسري، والبيهقـــي يف الـــدالئل١/١٥٦واملرشـــد بـــاهللا 

 .، وعزاه إىل الطرباين يف األوسط٨/٢١٧
نعم أخرجـه أبـو العبـاس    . متت من املؤلف. أخرجه أبو العباس، واملرشد باهللا، ومسلم، والترمذي، وأبو حامت     ) ١(

/ ١٥وأخرجـه مـسلم   . ٦٩ -١/٦٨ عن واثلة بلفظه، وحنوه أخرج اخلطيب يف املوضـح     - خ   -يف املصابيح   
، ٤/١٠٧، وأمحــد  )٣٦١٢(، والترمــذي رقــم   )٧٤٨٥( رقــم /  ١٣، وأبــو يعلــى   »بــشرح النــووي «٣٦

 - ١٦٨٢(، والسيوطي يف اجلامع الـصغري بـرقم   ١٣/٦٤، واخلطيب يف التاريخ    ١/١٦٦والبيهقي يف الدالئل    
واصـطفى مـن   ا من كنانـة،  إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريش   : عن واثلة، بلفظ  ) ١٦٨٣

 .قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم
 أو ٢٠ سـنة، املوافـق   ٥٣يوم اإلثنني التاسع من شهر ربيع األول عام الفيل قبل اهلجرة بـ      # حتقيق مولده   ) ٢(

 .٥٣، الرحيق املختوم ٢١٩ -٦/٢١٨األعالم : انظر . م٥٧١ شهر إبريل سنة ٢٢
طبقـات ابـن   :  انظـر .أقـل  :وقيـل آنذاك مثانيـة وعـشرين شـهرا،    # كان عمر النيب : هذا هو الراجح، وقيل) ٣(

 ٢٠٥، اجلـواهر والـدرر   ١/٤٩، تـاريخ اإلسـالم    ١٦، ايـة األرب     ١/٣٥، عيون األثر    ١٠٠ -١/٩٩سعد  
 . »مقدمة البحر الزخار«

عد ، طبقـات ابـن سـ   ٢٠٥اجلـواهر والـدرر   : مثـان، انظـر  : أربـع سـنني، وقيـل    :  وقيـل  )خ(هكذا يف املـصابيح     ) ٤(
 .٥١ -١/٥٠، تاريخ اإلسالم ١/٢٨٢، ذيب تاريخ دمشق ١/١١٩
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 ٢٨ 

 - بعد أن أوصى به إىل ابنه أيب طالب          -وكفله جده شيبة احلمد عبداملطلب وتويف       
 . مثان سنني#وله 
كَّوحمتقريش يف وضع ركن الكعبة وهو يف مخس وعشرين سنة، وفيها تـزوج              ه 

، وتوفيت هي   )١(العزى بن قصي رضي اهللا عنها     خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد      
وبعثه اهللا إىل اخللق    . )٢(وكافل رسول اهللا وناصره أبو طالب قبل اهلجرة بثالثة أعوام         

  .وهو يف أربعني سنة
، ويف )٣( يوم اإلثنني يف شهر ربيـع األول     $ونزل إليه روح القدس جربيل األمني       

 . أنه يف شهر رمضان)٤(بعض السري
األول سنة ثالث وستني من عام الفيل،  صبح يوم اإلثنني من شهر ربيعوقبضه اهللا 

 يف حجرتـه    #ودفن  . )٥(وثالث وعشرين من البعثة، وإحدى عشرة من اهلجرة       
 .املباركة يف موضع وفاته

                                   
 أكثـر الـسري أنـه تـزوج خدجيـة ولـه مخـس وعـشرون سـنة          ويف.  أليب العباس احلـسين   )خ(هكذا يف املصابيح    ) ١(

الـسرية  -، تاريخ اإلسالم ٢٢٠انظر اجلواهر . وحكمته قريش يف وضع ركن الكعبة، وله مخس وثالثون سنة         
 ٦٠ - ٥٩، الرحيـق املختـوم   ١٧٨ و ١/١٧١، سـرية ابـن هـشام      ١/١٤٥، طبقـات ابـن سـعد        ٦٦ -النبوية

 .وغريها كثري
 .٢١١واألول أصح، اجلواهر . خبمسة: بأربعة، وقيل: وهو املشهور يف أكثر السري، وقيل) ٢(
 .)خ(ذكر ذلك أبو العباس احلسين يف املصابيح ) ٣(
 وفيـه حتقيـق   ٦٤، الرحيـق املختـوم   ١٢١املغـازي البـن إسـحاق      ، والـسري و   ١/٢١٩سرية ابـن هـشام      : انظر  ) ٤(

 ا، حيث رجح بعد مقارنة لطيفة أنه نزل عليه الوحي يوم اإلثنني إلحدى وعشرين مـضت مـن شـهر       جيد جد
 أشـهر  ٦ سـنة قمريـة، و   ٤٠وكان عمره إذ ذاك بالـضبط   ) م٦١٠( أغسطس سنة    ١٠: رمضان ليال، املوافق  

 . يوما ٢٢ أشهر و ٣نة مشسية و  س٣٩ يوما، وذلك حنو ١٢و 
هــ  مـن الـصفح    ١١ ربيـع األول سـنة   ١٢بالـضبط حـني اشـتد الـضحى مـن يـوم اإلثـنني              # حتقيق وفاته   )  ٥(

 .٢١٩ – ٢١٨/ ٦، األعالم ٤٥٢الرحيق املختوم .  أيام٤ سنة وزادت ٦٣م، وله ٦٣٣األول املوافق 
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 ٢٩ 

 . وبعث وهاجر ودخل املدينة وقبض يوم اإلثنني#ولد 

 #: 
 #؛كان رسـول اهللا  : %ي قال أمري املؤمنني فيما رواه عنه اإلمام زيد بن عل       

، أسـهل   )٣(، دقيق العرنني  )٢(، سبط الشعر  )١(أبيض اللون مشربا حبمرة، أدعج العينني     
، كان شعره مع شحمة أذنـه إذا طـال،          )٦(، كث اللحية  )٥(، دقيق املسربة  )٤(اخلدين

كأمنا عنقه إبريق فضة، له شعر من لبته إىل سرته، جيري كالقـضيب، مل يكـن يف          
، إذا  )٧(طنه شعر غريه، إال نبذات يف صدره، شثن الكـف والقـدم           صدره وال يف ب   

مشى كأمنا يتقلع من صخر، وينحدر يف صبب، إذا التفت التفت مجيعا، مل يكـن               
بالطويل، وال العاجز اللئيم، كأمنا عرقه اللؤلؤ، ريح عرقه أطيب من املـسك، مل أر          

  .)٨( #قبله وال بعده مثله 
 #: 

وهو أكرب ولده، تويف مبكة، مث زينب، مث عبداهللا، وهو الطيـب،          القاسم وبه يكىن،    

                                   
 .ة بياضها، متتشدة سواد العني يف شد:  شدة السواد، وقيل:الدعج) ١(
 . املتبسط املسترسل :السبط من الشعر )٢(
 .رأسه :  األنف، وقيل:العرنني )٣(
 وأغلـب املـصادر سـائل اخلـدين غـري مرتفـع       ، ويف تتمـة الـروض  ، وامـوع  ،أسهل اخلـدين كـذا يف املـصابيح       ) ٤(

 .الوجنتني
)٥( ما دق من الشعر الصدر سائال إىل اجلوف :  بضم الراء-بةاملسر. 
 . أي كثر شعرها )٦(
 . أي أما مييالن إىل الغلظ :شئن الكف والقدم )٧(
عـن  ) ٣٦٣٥(، والترمـذي رقـم   ١/٢٦٨، والبيهقي يف الـدالئل  ٤٢٧احلديث أخرجه اإلمام زيد يف اموع     ) ٨(

 .نافع بن جبري بن مطعم، عن علي
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 ٣٠ 

 توفيت بعد   -الطاهر، ولد بعد النبوة ومات صغريا، مث أم كلثوم، مث فاطمة            : ويقال
دون ذلك وهو األصح،    :  بستة أشهر وعمرها مثان وعشرون سنة، وقيل       #النيب  

بـاري وجـامع   ، وأفاده ابن حجـر يف فـتح ال      )١(كما أوضحه يف طبقات الزيدية    
، ويدل عليه ترتيب والدم، ويف جامع األصول أا أصغر بنات الـنيب             )٢(األصول

. وهؤالء خلدجية بنت خويلد عليهـا الـسالم       .  مث رقية  )٣(صلى اهللا عليه وآله وسلم    
  .)٤(وإبراهيم أمه مارية القبطية

بعث  :ففي السنة األوىل  سبع وعشرون غزوة،    :  اليت شهدها بنفسه   #وغزواته  
ا، وكان أول جهـاد يف   غازي$ه أسد اهللا محزة بن عبداملطلب  م ع #الرسول  
  .)٥(اإلسالم

 اليت اجتث اهللا ا املشركني، وقتل فيهـا         »الكربىبدر   « غزوة   :ويف السنة الثانية  
عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبدمناف، وذلك أنه خرج من صف املـشركني              

: #وأبطاهلم، فربز هلم من صف رسـول اهللا  عتبة، وشيبة، والوليد رؤسا قريش      
، فقتل أمري املؤمنني الوليد، وقتل محزة شيبة، واختلفـا  %علي، ومحزة، وعبيدة   

بني عبيدة وعتبة ضربتان قتل كل منهما صاحبه، ويف هـذه املبـارزة أنـزل اهللا                

                                   
 .خ ١ طبقات الزيدية )١(
  .»مناقب فاطمة  «٨٣/ ٧ فتح الباري )٢(
 . طبقات الزيدية خ )٣(
 .املصابيح أليب العباس، خ : انظر)  ٤(
ا لقـريش يف ثالثـني   بعث عمه محزة يعترض عـري # ، وكان رسول اهللا »سرية سيف البحر«وهي املسماه   ) ٥(

جمـدي  : رجال من املهاجرين، وكان فيها أبو جهل يف ثالمثائة رجل فاصـطفوا للقتـال، فمـضى بـني الفـريقني               
، وحجز بينهم فلم يقتتلوا، وكانت هذه السرية يف شهر رمـضان مـن الـسنة األوىل للـهجرة،          بن عمرو اجلهين  

 . وغريه١٨٩الرحيق املختوم : م، انظر٦٢٣املوافق مارس سنة 
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 ٣١ 

≈›Èβ#x&:تعــاىل yδ Èβ$yϑ óÁ yz (#θßϑ |Á tG÷z$# ’Îû öΝ Íκ Íh5u‘ ( tÏ% ©! $$sù (#ρ ã� xÿ Ÿ2 ôMyè ÏeÜè% öΝ çλm; Ò>$ uŠÏO  ÏiΒ 

9‘$̄Ρ �=|Á ãƒ  ÏΒ É− öθsù ãΝ ÍκÅ�ρ ââ‘ ãΝ‹ Ïϑ pt ø:   . )١(وممن روى نزوهلا فيهم البخاري. ]١٩: احلج[^#$
، وفيها قتل أسد اهللا احلمزة بن عبداملطلب، والـشهداء          »أحد « غزوة   :ويف الثالثة 

 الوصـي   لَتوفيها قَ . رذو الفقا : األبرار رضوان اهللا وسالمه عليهم، وظهر للوصي      
 .)٢( بين عبدالدار، وهم أصحاب رايات املشركني$

 . جالء بين النضري:ويف الرابعة
 يوم األحزاب، وقد اجتمع ألوف من أعداء اهللا يريـدون اصـطالم             :ويف اخلامسة 

øŒ&: اإلسالم، كما قال اهللا تعاىل     Î) Ν ä.ρâ!$ y_  ÏiΒ öΝ ä3 Ï%öθ sù ô ÏΒ uρ Ÿ≅xÿ ó™r& öΝ ä3Ζ ÏΒ øŒ Î) uρ ÏMxî#y— 

ã�≈ |Á ö/F{$# ÏMtón=t/uρ ÛUθ è=à) ø9$# t� Å_$oΨysø9$# tβθ‘Ζ Ýàs?uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9 $# ∩⊇⊃∪ y7Ï9$uΖ èδ u’ Í?çG ö/$# 

šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θä9 Ì“ø9 ã—uρ Zω#t“ ø9Î— #Y‰ƒÏ‰x©^ ]فخـرج الوصـي    ]١١ -١٠: األحزاب ،$ ،
شركني، وثبت بذي   وقتل فارس العرب وقائدها عمرو بن عبد ود، وهزم اهللا به امل           

  .الفقار يف ذلك اليوم وغريه قواعد اإلسالم 
 .، ونزول فريضة احلجةيبيد صلح احلُ:ويف السادسة

 ملا أخـربهم    # فتح اهللا له خيرب، وظهرت معجزة الرسول         :ويف السنة السابعة  
بأن اهللا يفتح على يد أخيه، وفيها وصل من هجرة احلبشة أخوه جعفـر بـن أيب                 

   .$طالب 

                                   
 .، وهو آخر حديث فيه١٨/١٦٦، ومسلم )باب قتل أيب جهل(، املغازي ٥/١٨٣صحيح البخاري ) ١(
أن الــذي قتــل أصــحاب اللــواء علــي بــن أيب طالــب  : وايــة أيب رافــعهكــذا يف تــأريخ الطــربي والكامــل مــن ر) ٢(

 .٢/١٠٧، الكامل ٢/١٩٧تاريخ الطربي . $



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٣٢ 

، وفيها وقف الرسول يف وجه العدو وقد اـزم        »حنني «غزوة   : السنة الثامنة  ويف
املسلمون كافة، ومل يبق معه إال أمري املؤمنني، وعمه العباس، وابنه الفضل، وأربعة             

، وقتل معهم أمين بن عبداهللا ابن موالة رسـول اهللا           #من أوالد عم رسول اهللا      
  .وله، وعلى هؤالء املؤمنني الذين ثبتوا  أم أمين، فأنزل اهللا سكينته على رس#

  : قال العباس يف ذلك
  نصرنا رسول اهللا يف احلرب سبعة     

   
  وقد فر من قد فر عنه وأقـشعوا         

  وثامننا القـى احلمـام بـسيفه        
  

ــع   ــسه يف اهللا ال يتوجـ   مبامـ
، وزيد بن حارثة، وعبداهللا بـن    $ غزوة مؤتة، وقتل جعفر بن أيب طالب         :وفيها  

 مكـة،  # معهم من الشهداء رضي اهللا عنهم، وفتح اهللا لرسـوله     رواحة ،ومن 
  .وأمره أن يباهل نصارى جنران بأهل الكساء

 :وفيهـا  براءة يوم احلج األكرب،      ةَور س $غ أمري املؤمنني     بلَّ :ويف السنة التاسعة  
 . على املدينة ملا خرج إىل غزوة تبوك#استخلفه رسول اهللا 

 اخللق يوم غدير خم لتبليغ ما # مجع الرسول فيهاو حجة الوداع،    :ويف العاشرة 
 ،أمره اهللا به يف وصيه، وتأكيد واليته وأخربهم أنه خلف فيهم كتاب اهللا وعترتـه              

  .وأما لن يفترقا حىت يردا عليه احلوض
اثنتا عشر بعثة، وكـل ذلـك       :  يف الزكاة  وبعوثاتهسبع وأربعون سرية،     :وسراياه

مد١( يف البسائطنٌو(. 
له وبارك وترحم وحتنن وسلم ما      آا اللهم صل عليه و    سيأيت ما ال يستغىن عنه قريب     و

                                   
 .املصابيح أليب العباس، خ : انظر) ١(
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 ٣٣ 

 .، واختلف النريان)١(تعاقب امللوان
  :الزلف

  هيــبِ ن أمــر اُهللاانَبــوملــا أَ -١٢ 
   

   وقد مهدت ل  لمـسلمني  الـشرائ ع  
  ١٣-  أقام أخاه    املرتضى ووصـي ه  

  
  وأوضحه ـ    ذْ إِ زيلُ التن هـو راك ع  

 :التحف  

 $ 
براهيم، ومقام هـارون، مـستودع      هو سيد الوصيني، وأخو سيد النبيني، دعوة إِ       

األسرار، ومطلع األنوار، وقسيم اجلنة والنار، وارث علم أنبياء اهللا ورسله الكـرام،    
 بن أيب طالب    عليهم أفضل الصالة والسالم، أبو األئمة األطايب، أمري املؤمنني علي         

وعنده التقى النسبان الطاهران الزكيان نسب      .  بن عبداملطلب  - وامسه عبد مناف   -
  .النيب والوصي
 بني # يف مقامه ملا خرج إىل اهلجرة يف السنة األوىل، فيها آخى        # واستخلفه

 .املسلمني، وأخربهم أنه أخوه، وهو وصيه، وابن عمه، وباب مدينة علمه
 يوم اجلمعة الثامن عشر يف ذي احلجة احلرام سنة مخس           )٢(ليهبويع له صلوات اهللا ع    

                                   
 . الليل والنهار :امللوان )١(
 يف ا مـع ورود ذلـك  ذهب بعض الناس إىل املنع من الصالة علـى غـري األنبيـاء علـيهم الـصالة والـسالم إال تبعـ        ) ٢(

ــوله     ــنة رسـ ــبحانه وسـ ــاب اهللا سـ ×y7Í&: #كتـ ¯≈ s9'ρ é& öΝÍκö�n=tæ ÔN≡ uθn=|¹  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×πyϑ ômu‘uρ^ ،&uθèδ “ Ï% ©!$# ’ Ìj?|Á ãƒ 
öΝ ä3 ø‹ n=tæ u^        ومـن الواضـح أنـه ال    #، كيف يتجاسر من يدعي العلم إىل املنع ممـا شـرعه اهللا تعـاىل ورسـوله ،

 تعـاىل الـصالة علـيهم يف الـصالة، ومـن العجـب دعـواهم أن ذلـك         يصلي إال على أهل البيت الذين شـرع اهللا      
 وعلـى فـرض صـحته، فهـل يتـرك مـا       ،#صار شعار الروافض وهو افتراء بل هو شـعار ألوليـاء آل حممـد             

وتـرك ذلـك واملنـع منـه     : ألن الروافض فعلوه، ومع هـذا فيقـال هلـم   # شرعه اهللا سبحانه وسنه رسول اهللا      
 ومؤداه بغض أهـل البيـت وهـو نفـاق     ،ا لتهمة النصب امع على قبحه لفوم دفع  فلم ال ختا   ،شعار النواصب 

= 
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 ٣٤ 

  .وثالثني، ويف مثل هذا اليوم كان غدير خم، وهلذا االتفاق شأن عجيب
أصحاب اجلمل طلحة، والزبري،    : ، وهم )١(ويف سنة ست وثالثني كان قتال الناكثني      

ني كان قتـال    ويف سنة سبع وثالث   . اوعائشة وأتباعهم، كان عدة القتلى ثالثني ألفً      
 بصفني إنقضت وقعاته عن سـبعني       - معاوية وأهل الشام ومن معهم       -القاسطني  
  .ألف قتيل

 ستمائة قتيل، بستمائة ضربة، مع كـل        $ قتل فيها الوصي     »ليلة اهلرير  « :منها
 .ضربة تكبرية

ويف سنة تسع وثالثني كان قتال املارقني، وهم اخلوارج بالنهروان، وهذا طرف من             
  .رسول ووصيه العظام عليه وآله أفضل الصالة والسالممشاهد ال

                                   
واملقـصود أفـراد أهـل    . #بالنصوص النبوية، وقـد تكلـف القاضـي الـشوكاين ملنـع الـصالة علـى غـري الـنيب                 

ا كيف صـار هـذا الـشعار املختلـق مانعـ     : فنقول# إا شعار له : بأن قال: البيت، إذ ال يصلي على غريهم   
“ uθèδ&: حنو قوله تعاىل  ؟ للعمل باآليات القرآنية   Ï% ©!$# ’Ìj?|Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ … çµçG s3 Í× ¯≈ n=tΒ u^  وقولـه تعـاىل ، :&y7Í× ¯≈s9 'ρ é& öΝ Íκö�n=tæ 

ÔN≡uθn=|¹ ÏiΒ öΝ Îγ În/§‘  ^ ـ .. اآليـاتاللــهم صـل علــى آل أيب  « :  حنـو قولـه  # ا للعمــل بـسنة رســول اهللا  ومانع
≅Èe & : بأمره تعاىل بقوله   »فالن |¹uρ öΝÎγ ø‹n=tæ (̂ا للعمـل بآيـات التأسـي كقولـه تعـاىل     ، ومانع:&ô‰s) ©9 tβ%x. öΝ ä3 s9 ’ Îû 

ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ ym  ^  ذا كلـه وأتـى مبـا ينقـضي منـه العجـب ممـا ال          ... اآلية فأبطل القاضي االستدالل
 . متت من املؤلف أيده اهللا.حاجة للتطويل بذكره

 أمـرت  «: $ وقد ثبت عند النسائي يف اخلصائص، والبزار، والطرباين، مـن حـديث علـي     : قال ابن حجر ) ١(
أهـل  : والنـاكثني : ، ذكـره احلـافظ بـن حجـر يف تلخـيص احلـبري، مث قـال          »بقتال الناكثني والقاسطني واملـارقني    

أهـل  : ، واملـارقني أهل الشام ألم جـاروا عـن احلـق يف عـدم مبايعتـه     : اجلمل، ألم نكثوا بيعتهم، والقاسطني   
 انتـهى بلفظـه مـن    .»أم ميرقـون مـن الـدين كمـا ميـرق الـسهم مـن الرميـة           «النهروان، لثبوت اخلرب الصحيح       

، وهو يف األصل بلفظ الناكثني إخل، حكايـة للخـرب، وإال فهـو مرفـوع، وقـد خرجـت           »شرح التحفة العلوية  «
 .من املؤلف أيده اهللا متت .هذه األخبار وغريها يف لوامع األنوار نفع اهللا به
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 ٣٥ 

 
كـان   «: مسعت أيب يقول  : يف املصابيح عن اإلمام زيد بن علي عليهما السالم قال         

، أدعج العينني، كأن وجهه احلسان القمر       )١( دحداح البطن   رجالً $أمري املؤمنني   
، كـأن  )٤(ضخم الكسور ،)٣(شثن الكف، ضخم البطن، عظيم املسربة )٢(ليلة البدر

عنقه إبريق فضة، أصلع، ليس يف رأسه شعر  إال خفاف من خلفه، ملنكبيه مشاشتان        
ال يستبني عضده مـن     : إىل قوله . ، إذا مشى تكفأ ومار جسده     )٥(كمشاشيت السبع 

   لونـه إىل    )٦(ا، مل يغمز ذراع رجل قط إال أمسك بنفـسه         ذراعه، قد أدمج إدماج ،
، إذا مشى إىل احلرب هرول، مؤيد بـالعز صـلوات اهللا            )٧(ذلف األنف السمرة، أ 

  .)٨(»عليه
$ 

احلسن واحلسني صلوات اهللا عليهما، واحملسن درج   : قال اإلمام أبو طالب يف اإلفادة     
. #صغريا، وزينب الكربى، وأم كلثوم الكربى، أمهم فاطمة بنت رسـول اهللا             

                                   
 . متت من املؤلف نفع اهللا به.دحدح وداح بطنه عظم واسترسل: قال يف القاموس) ١(
ا، واحلـسان صـفة للوجـه، والقمـر     كأن وجهه القمر ليلة البـدر حـسن  : ويف وقعة صفني : كذا يف املصابيح، خ   ) ٢(

أمري وغـراب ورمـان،   حـسن ككـرم ونـصر فهـو حاسـن وحـسني كـ       : خرب كـأن، وهـو بالـضم اجلمـال يقـال      
 .قاله املؤلف أيده اهللا . انتهى

 . غليظ :وشثن الشعر وسط الصدر على البطن، :املسربة )٣(
 .من املؤلف أيده اهللا  مجع كسر بكسر الكاف فصم الساعد مما يلي النصف منه إىل املرفق متت:الكسور) ٤(
 . عظام رؤوس املفاصل :املشاش )٥(
 . يستطع أن يتنفس، وهو إىل السمرةفلم: ٢٣٣يف وقعة صفني ص) ٦(
 .أساس البالغة. وهو مستملح .  حبركة صغر األنف واستواء األرنبة، ق الذلف ) ٧(
 .عن زيد بن علي عليهما السالم خ، عن حممد بن جعفر القرداين، بإسناده-رواه أبو العباس يف املصابيح ) ٨(
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 ٣٦ 

، والعبـاس، وعثمـان، وجعفـر،    -مثانني  تويف سنة إحدى و  -وحممد أبو القاسم  
وعبداهللا، قتلوا بالطف مع احلسني صلوات اهللا عليه، وأبو بكر، وعبيداهللا، وعمـر،         
وعمر األصغر، وحممد األوسط، وحممد األصغر، وعمر األوسط على قول بعضهم،           

 أمه أمامة بنت أيب العاص، وأمها       -والعباس األصغر، وجعفر األصغر، وعبدالرمحن      
  .، وحيىي، وعون، درجا صغريين# بنت رسول اهللا زينب

 .احلسن، واحلسني، وحممد، والعباس، وعمر: وذووا العقب منهم مخسة
 .)١(اثنتان وعشرون بنتا، انتهى بتصرف: والبنات

$ 
، وذلك حال قدومه حلرب أهل اجلمل،       $ ولنذكر صفة مقام واحد من مقاماته     

، وهيئة ااهدين معه من املهاجرين واألنصار رضـي اهللا          $من هيئته   ملا تضمن   
  .عنهم

ملا قدم علي رضي اهللا عنه البصرة، دخل مما يلـي الطـف،       : قال املنذر بن اجلارود   
، فخرجت أنظر إليه فورد موكب يف حنو ألف فارس، يقدمهم فارس            )٢(فأتى الزاوية 

ا، معـه رايـة، وإذا       بيض، متقلد سيفً   ، وثياب )٤(، عليه قَلَنسوة  )٣(على فرس أشهب  
: تيجان القوم األغلب عليها البياض والصفرة، مدججني يف احلديد والسالح، فقلت          

، وهؤالء األنصار   #أبو أيوب األنصاري، صاحب رسول اهللا       : من هذا؟، فقيل  
                                   

 .خ :  اإلفادة)١(
 .نت به الوقعة املشهورة بني احلجاج وعبدالرمحن بن األشعث موضع قرب البصرة، كا:الزاوية) ٢(
الـشهبة يف ألـوان اخليـل أن تـشق معظـم لونـه       :  لون بياض يصدعه بياض يف خالله، وقـال أبـو عبيـدة      :الشهبة) ٣(

 .شعره أو شعرات بيض
 . من مالبس الرؤوس:وةالقلنس) ٤(
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 ٣٧ 

  .وغريهم
ا، متنكـب   مث تالهم فارس آخر، عليه عمامة صفراء، وثياب بيض، متقلد سـيفً           

خزمية : من هذا؟ فقيل: ، معه راية على فرس أشقر يف حنو ألف فارس، فقلت       )١(قوسا
بن ثابت ذو الشهادتني، مث مر بنا فارس آخر على فرس كميت معتم بعمامة صفراء               

ا، يف حنـو    ا متنكب قوس  حتتها قلنسوة بيضاء وعليه قباء أبيض مصقول متقلد سيفً        
  .أبو قتادة بن ربعي:  فقيلمن هذا ؟: ألف فارس من الناس، ومعه راية، فقلت

مث مر بنا فارس آخر، على فرس أشهب، عليه ثياب بيض، وعمامة سوداء قد سدهلا               
، عليه سكينة ووقار، رافع صوته بقراءة القرآن، )٢(بني يديه ومن خلفه، شديد األدمة   

ا، معه راية بيضاء يف ألف من الناس، خمتلفـي التيجـان،   ا، متنكب قوس  متقلد سيفً 
مشيخة وكهول وشباب، كأن قد أوقفوا للحساب، السجود قـد أثـر يف             حوله  

عمار ابن ياسر يف عدة مـن الـصحابة، مـن           : من هذا ؟ فقيل   : جباههم، فقلت 
  .املهاجرين واألنصار وأبنائهم

، عليه ثياب بيض، وقلنسوة بيـضاء، وعمامـة         )٣(مث مر بنا فارس على فرس أشقر      
  ط رجاله يف األرض، يف ألف من النـاس،         ا، ختظ ا، متقلد سيفً  صفراء متنكب قوس

قيس : من هذا؟ قيل  : الغالب على تيجام الصفرة والبياض، معه راية صفراء، قلت        
  .بن سعد بن عبادة يف األنصار وأبنائهم، وغريهم من قحطان

، ما رأينا أحسن منه، عليه ثياب بيض، وعمامة         )٤(مث مر بنا فارس على فرس أشهب      
                                   

 . علقها يف منكبه:تنكب القوس )١(
 .لون مشرب سوادا أو بياضا:  السمرة، ويف احليوان:األدمة يف اإلنسان) ٢(
 . محرة صافية حيمر معها العرف والذنب :الشقرة يف اخليل )٣(
 .أن يشوب سوادها زرقة : أشهل، الشهلة يف العني :  ويف مروج الذهب، كذا)٤(
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 ٣٨ 

هو عبداهللا بن العبـاس يف      : من هذا ؟ قيل   : يه، بلواء، قلت  سوداء قد سدهلا بني يد    
 .عدة من أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

عبيـداهللا  : من هذا ؟ قيل : مث تاله موكب آخر، فيه فارس أشبه الناس باألول، قلت         
من هـذا ؟    : مث تاله موكب آخر فيه فارس أشبه الناس باألولني، قلت         . بن العباس 

  . العباس، أو معبد بن العباسقثم بن: قيل
      مث ورد موكب   . ا، واشتبكت الرماح  مث أقبلت املواكب والرايات يقدم بعضها بعض

فيه خلق من الناس، عليهم السالح واحلديد، خمتلفوا الرايات، يف أوله راية كـبرية،              
يقدمهم رجل شديد الساعدين، نظره إىل األرض أكثر من نظره إىل فوق، كأمنـا              

 الطري، وعن ميينه شاب حسن الوجه، وعن ميسرته شـاب حـسن             على رؤوسهم 
هذا علي بن أيب طالـب،    : من هؤالء ؟ قيل   : الوجه، وبني يديه شاب مثلهما، قلت     

نفية بني يديه معه الراية     وهذان احلسن واحلسني عن ميينه ومشاله، وهذا حممد بن احل         
ؤالء ولـد عقيـل،   وهذا الذي خلفه عبداهللا ابن جعفر بن أيب طالب، وه  ،العظمى

وغريهم من فتيان بين هاشم، وهؤالء املشائخ أهل بدر من املهاجرين واألنـصار،             
فساروا حىت وصلوا املوضع املعروف بالزاوية، فصلى أربع ركعات، وعفر خديـه            

اللهم رب السماوات وما  «:لط ذلك دموعه، مث رفع يديه يدعو  على التربة، وقد خا   
ب العرش العظيم، هذه البصرة أسألك من خريها،        أظلت، واألرضني وما أقلت، ور    

  .)١ (»وأعوذ بك من شرها، اللهم أنزلنا فيها خري مرتل وأنت خري املرتلني
 

ومن مواقف صفني ما ذكر من القتال الدائر بني عك ومهدان، حيث اشتد قتـال               
                                   

 . بتصرف يسري٣٧٠ -٢/٣٦٨مروج الذهب للمسعودي) ١(
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 ٣٩ 

ـ  التفت إِ  $ن أمري املؤمنني    القوم، وجاء أمر يشيب النواصي، مث إِ        : يهم فقـال  ل
حىت مىت ختلون بني هذين احليني، وقد تفانوا وأنتم وقوف تنظرون، أما ختـافون              «

، مث سل سيفه واقتحم يضرب يف عك وخلم حىت خرق الـصفوف     ؟»املقت من اهللا  
  : وهو يقول

  ومبتهج باملوت ما إن يـرى لـه       
  

  عن الفتية املاضني باألمس مقعـدا       
، فلم يزالوا يقتتلون حىت الليل، فأجلوا يومهم        $وتنافسوا القتال مع أمري املؤمنني        

، ألمـري املـؤمنني   )١(ذلك عن أربعة آالف قتيل، وتعرض عمر بن حصني السكوين     
 وهو غافل، فلما كاد أن يناله بالرمح استعرضه سعيد بن قيس اهلمداين فقصم              $

 هـو    فإذا $الفارس خلفك يا أمري املؤمنني فالتفت       : ظهره بالرمح، فنادى الناس   
ن ذي رعنيا مصريع، فقال سعيد بن قيس وقد كان قتل فارس:  

  لقد فجعـت بفارسـها رعـني      
  

  كما فجعت بفارسها الـسكون      
  أقــول لــه ورحمــي يف صــاله  

  
  وقد قـرت مبـصرعه العيـون        

  أترجو أن تنـال وأنـت حـي         
  

  أبا حسن؟ فـذا مـا ال يكـون          
  أال أبلــغ معاويــة بــن حــرب  

  
  ورجم الغيـب يكـشفه الـيقني      

   ــدو ــم ع ــزال لك ــا ال ن   ابأن
  

  طوال الدهر مـا مسـع احلـنني         
  اأمل ترنـــا ووالينـــا عليـــ  

  
  ٢(ا وحنــن لــه بنــونأبــا بــر(  

  
                                   

 .بن حصني السكسكي، لكن الشعر صريح مبا يف األصلعمرو  : ٢٧٤ - ٢٧٣يف أخبار صفني ) ١(
فهـو عـريب   «؛وقـد جـاوزت حـد األربعـني وكفـى بـسعيد بـن قـيس        : الرفع للضرورة كما جر النـون يف قولـه        ) ٢(

اللـهم اجعلـها   : خالص وبعض العرب يعـرب امللحـق جبمـع املـذكر الـسامل علـى النـون، وقـد ورد يف احلـديث          
 .ن املؤلف أيده اهللاعليهم سنينا كسنني يوسف، متت، م
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 ٤٠ 

ــواه  ــه س ــد ب ــا ال نري   وأن
  

ــثمني     وذاك الرشــد واحلــظ ال
 يف ذلك قصيدته الغراء املشهورة اليت قلد        $وقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب          

  .ر إىل يوم القيامةا قبائل اليمن وسام الفخ
  وملا رأيت اخليل تقـرع بـالقىن      

  
  فوارسها محـر النحـور دوامـي        

ابـن هنـد يف الكـالع       دى  ونا  
  وحيصب

  وكندة يف خلـم وحـي جـذام         
ـ       تيممت مهدان الذين هـ  م ه م  

  
ـ        نيت وسـهامي  إذا ناب أمـر ج  

  فناديت فـيهم دعـوة فأجـابين        
  

  فوارس مـن مهـدان غـري لئـام          
  احلروب بعـزل  فوارس ليسوا يف      

  
  غداة الوغى من شـاكر وشـبام        

  ومن ارحب الشم املطاعني بالقىن      
  

ــامونِ   ــسبيع وي ــاء ال   هــم وأحي
  ووادعة األبطال خيـشى مـصاهلا     

  
  بكل صقيل يف األكـف حـسام        

  ومن كل حي قد اتـتين فـوارس        
  

  كرام لـدى اهليجـاء أي كـرام         
  حامي احلقيقـة ماجـد     يقودهم   

  
  حمـامي سعيد بن قيس والكـرمي        

   بكـل رـ  د ضب ختالـه يـين وع  
  

  إذا اختلف األقـوام سـيل عـرام         
   يف اهلـيج شـرب مـدام       كأم    فخاضوا لظاها واصطلوا حر نارها  
  مجزى اهللا مهدان اجلنـان فـإِ        

  
  مسام العدا يف كـل يـوم مسـام          

  هلم تعرف الرايات عند اختالفهـا       
  

  وهم بـدؤا للنـاس كـل حلـام          
  رهطـه رجال حيبـون الـنيب و       

  
  هلم سالف يف الـدهر غـري أيـام          

  ـا     همنصرونا والـسيوف كأ   
  

  حريــق تلظــى يف هــشيم مثــام  
  هلمدان أخـالق وديـن يزينـها        

  
  وبأس إذا لوقـوا وحـد خـصام         
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 ٤١ 

  وجد وصدق يف احلديث وجنـدة     
  

  وعلم إذا قـالوا وطيـب كـالم         
    ا على بـاب جنـة     فلو كنت بواب  

  
  لقلت هلمـدان ادخلـوا بـسالم        

يا معشر مهدان أنتم درعي ورحمي، ومـا نـصرمت إال اهللا     «:$ أمري املؤمنني  وقال  
 : ، فقال سعيد بن قيس، وزياد بـن كعـب األرحـيب    »ورسوله، وما أجبتم غريه 

 وقاتلنا معك من لـيس      ،أجبنا اهللا ورسوله وأجبناك، ونصرنا اهللا ورسوله مث إياك        «
:  فقال،دي، وهو فارس القوم، فقام عامر بن قيس العب  »مثلك، فارم بنا حيث شئت    

      مدان أمر ا فاجعلنا معهم، فإنا يداك وجناحـك، فقـال         يا أمري املؤمنني إذا رمت
  .، فرجع ا العبدي إىل قومه»وأنتم عبدالقيس سيفي وقوسي «: $

لقلـت   «: قال رجل .  »البيت.. فلو كنت بوابا    «: $قيل ملا قال أمري املؤمنني      
فقتله مهدان حبوافر خيلهم، وضربوه بنعاهلم، فأمر أمـري         ،   »ملن دان ادخلوا بسالم   

  .»عميا «قتيل :  بدفع ديته من بيت املال، وقال$املؤمنني 
 وملا بث الرسول   ع# إىل اليمن وقرأ عليهم كتاب رسـول اهللا          $ا   علي # 

، فلما قرأه خر    #أسلمت مهدان كلها يف يوم واحد، وكتب بذلك إىل الرسول           
ثالثا، وكانوا أنصار علي»السالم على مهدان «: الا، وقساجد ،$.  

ملا قاموا  :  %ويف قبائل اليمن يقول ولده اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني           
  :بنصرة اإلسالم معه، يف قصيدة طويلة
  على اهلول إقدام ليوث طوالـب         حتــف بــه خيــل ميانيــة هلــا
      قروم أجابوا اهللا حـني دعـاهم  

  
ـ  بأميام     يض حـداد قواضـب    ب

  فما زالت األخبـار ختـرب أـم         
  

  سينصرنا منهم جيـوش كتائـب       
  :ومنها  
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 ٤٢ 

 ا وخوالن كلـهم   وناديت مهدان  
  

  ومذحج واألحالف واهللا غالـب      
  تذكرين نيـام خـري عـصبة        

  
  من الناس قد عفت عليها اجلنائب       

  من اصحاب بدر والنضري وخيـرب      
  

      ا مناقـب  وأحد هلم يف احلق قدم  
ـ       فتع   دمل يف الفجـار كـل مهن  

  
   ا سبحته الكواكـب   وترضي إاله  

  ويظهر حكـم اهللا بـني عبـاده         
  

  ومتأل بالعـدل املـنري اجلوانـب        
   وعري وعسرة  )١(وتذهب عورات   

  
   السحائب تشكما يذهب احملل املُ     

  وحييـا كتــاب اهللا بعــد مماتــه   
  

 )٢(وحييا بنا شرق وحتيا مغـارب        

  .ولكن الشيء بالشيء يذكر، $وموضع هذا يف سريته   
 إلحدى وعشرين   $ويل املؤمنني وإمامهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب          : تويف

ليلة من شهر رمضان، بعد أن ضربه أشقى اآلخرين ابن ملجم لعنه اهللا يوم اجلمعة               
 .ثامن عشر شهر رمضان، ألربعني من اهلجرة

 . يف املشهد املقدس بالكوفة:قربه
  :، ثالث وستون سنة، قال عبدايد بن عبدون يف بسامته#  كعمر النيب:عمره

  سيف أشقاها أبا حسن   )٣(وأجزرت
  

  وأمكنت من حسني راحيت مشـر       
  

                                   
 .جوعات : $  يف سريته  )١(
  :مطلعها$  من قصيدة لإلمام اهلادي  ) ٢(

  أال قــــــــد أرى واهللا أين ميــــــــت  
  

  وأين مبعـــــــوث وأين حماســـــــب  
  .٣١٦ -٣١٥سرية لا. وهي مخسة وعشرون بيتا   

  :قدم ذكرها يف قوله ت أي الليايل امل)٣(
  أقـــــــــــــــــــال اهللا عثرتنـــــــــــــــــــا

  
  يـــد الغـــري يـــايل وخانتـــها لمـــن ال  

  = 
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 ٤٣ 

     ا خبارجـه  وليتها إذ فـدت عمـر  
  

   ا مبن شآءت من البـشر     فدت علي  
  :وقال ابن الوزير  

  أبرا إىل اهللا من عمرو وصـاحبه      
  

  واألشعري ومروان ومـن بـسر       
   جاءت بالبوائق مـن    ومن موارق   

  
  بني اخلالئق وانقادت لكل جري       

  :إىل قوله  
  وما استقامت ملـأثور وال أثـر          ومن نواصب ضلت يف عقائـدها     

 عادت علي    اا وعادت بعده حـسن  
  

  مث احلسني لضغن يف النفوس غـرِ        
  :الزلف  

١٤- وما أَ  غَلَّب ـ و ى إِ ح ـ  إِ ليـه   ههلُ
   

ـ  وِ ذَ بأنَّ   ـ  رىب أمـانٌ  ي القُ   واعابِ فت
  ١٥- واليتم فَهرقِلْ على اخلَضالزم   

  
  ــجنــومس ــ يف األنــامِاٍءمطوال ع  

 :التحف  

 % 
 وأظهره ألمته على لسان وصيه علي بـن أيب طالـب            #مما أوحى اهللا إىل نبيه      
الذي أنزله اهللا على األنبياء من      أيها الناس إعلموا أن العلم      «: صلوات اهللا عليه، قوله   

قبلكم يف عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصالب أصحاب السفينة،         
هؤالء مثلها فيكم، وهم كالكهف ألصحاب الكهف، وهم باب السلم، فـادخلوا            
يف السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عين عن خامت املرسـلني،                

إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لـن         «: اهلا يف حجة الوداع   حجة من ذي حجة، ق    
                                   

 .متت من املؤلف أيد اهللا تعاىل
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 ٤٤ 

تضلوا من بعدي أبدا، كتاب اهللا وعتريت أهل بييت، إن اللطيف اخلبري نبأين أما لن               
  .»يفترقا حىت يردا علي احلوض

ولقد كشف اهللا له ما ينالونه من جفاء األمة، وميل اخللق عنهم إال من تداركتـه                
رعهم، وتوثب اجلبابرة على منربه من بين أمية الطاغية، حىت العصمة، ولقد أراه مصا 
  .)١( واحدا واحدا#عدهم يف بعض مواقفه 

                                   
تركت ختريج مثل هذا احلديث ألنه مل يكن يف مقام االحتجاج، وقد خرجت األخبار احملـتج ـا يف آخـر           ) ١(

أخـرج ابـن أيب حـامت، وابـن     : احلـرم الـشريف، فأجبـت مبـا لفظـه      الكتاب، وقد سئلت عن طرق هذا اخلـرب يف 
بـين أميـة علـى    # رأى الـنيب  : ، وابـن عـساكر، عـن سـعيد بـن املـسيب، قـال       مردويه، والبيهقي يف الـدالئل  

$& :، فقـرت عينـه، وهـو قولـه تعــاىل    »إمنـا هــي دنيـا أعطوهـا   «:  منـابرهم، فـساءه ذلـك، فـأوحى اهللا إليـه      tΒ uρ 
$ uΖù=yè y_ $tƒö”�9 $# û ÉL©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒu‘r& �ωÎ) ZπuΖ ÷FÏù Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 nο t� yf¤±9$# uρ sπtΡθãè ù=yϑø9 $# ’ Îû Èβ#uö� à) ø9 ــراء [4̂ #$ ــ ــال، ]٦٠:اإلس ــدين  قــ ــر الــ  فخــ

قـال ابـن   : وهـذه روايـة عطـاء، عـن ابـن عبـاس، مث قـال أيـضا        ) : ٢٣٨-٢٣٧ ص٢٠ج (الرازي يف تفسريه    
، ) عن احلـاكم اجلـشمي بـسنده   ١٧٦ ص ١ومثله يف الشايف ج(بنو أمية،   ) الشجرة امللعونة يف القرآن   : (عباس
 يف تفـسري سـورة   -نام بين مروان يتداولون، وقـال النيـسابوري يف تفـسريه     يف امل # ورأى رسول اهللا    : قال
إن رسـول  «:  ذكر القاسم بن مفضل، عن عيسى بن مازن، عـن احلـسن بـن علـي عليهمـا الـسالم            : -القدر
 -يرتون على منربه نـزو القـردة   :  ويف رواية-رأى يف منامه بين أمية يطأون منربه واحدا بعد واحد    # اهللا  

ــه فــأنزل اهللا فــشق ذ $!&: لــك علي ¯Ρ Î) çµ≈oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's#ø‹ s9 Í‘ô‰s) ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘÷Šr& $tΒ ä's# ø‹s9 Í‘ô‰s) ø9 $# ∩⊄∪ ä's# ø‹s9 Í‘ô‰s) ø9 $# ×� ö�y{ ô ÏiΒ 
É#ø9 r& 9� öκy−  ^]  عـن الترمـذي،   ) ٢٠(، وروى الـسيوطي يف تـاريخ اخللفـاء ص    » يعين ملك بين أمية    ]٣ - ١: القدر

: رأى بين أمية على منـربه، فـساءه ذلـك، فرتلـت     # أن النيب « احلسن بن علي عليهما السالم،       بسنده إىل 
&!$̄Ρ Î) š�≈oΨ ø‹ sÜ ôãr& t� rOöθs3 ø9 Ρ̄$!&:  ونزلت ]١: الكوثر  [  ^ #$ Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï's#ø‹ s9 Í‘ô‰ s) ø9 �&: إىل قولـه  ^ #$ ö�y{ ôÏiΒ É#ø9r& 9�öκy− ^

  .» ميلكها بنو أمية يا حممد
وأخـرج هـذا احلـديث احلـاكم يف مـستدركه      :  فعددنا فإذا هي ألف شهر ال تزيـد وال تـنقص، قـال       :ال القاسم ق

، وابن جرير يف تفسريه وساق سنده إىل عبد املهيمن بن عباس بن سـهل، حـدثين أيب، عـن جـدي       )٣/١٧٠(
ساءه ذلـك، فمـا   بـين احلكـم بـن أيب العـاص يـرتون علـى منـربه نـزو القـردة، فـ          # رأى رسـول اهللا     «:  قال

tΒ$&:  استجمع ضاحكا حـىت مـات، وأنـزل اهللا يف ذلـك         uρ $ uΖ ù=yè y_ $ tƒö”�9 $# ûÉL ©9$# y7≈oΨ ÷ƒu‘r& �ωÎ) ZπuΖ÷F Ïù Ä¨$̈Ζ=Ïj9^ قـال ، :
إسناده ضعيف، لكن له شواهد من حديث عبداهللا بن عمر، ويعلى بن مرة، واحلسن بن علي وغريهـم، وقـد        

، واملسند  وأشرت إليهـا يف كتـاب أسـباب الـرتول        )٣١٠ - ٥/٣٠٩ املنثورالدر  (أوردا يف كتاب التفسري     
ا، وأن  وتـشريد إن أهل بـييت يلقـون مـن أمـيت قـتالً      «:  # وعنه   . انتهى من املؤلف   ).١٣٧أسباب الرتول   (

= 
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 ٤٥ 

 : وقال ألمته صلوات اهللا عليه وآله وسالمه ملا رجع من سفر له وهو متغري اللـون               
، ولن يفتقرقا   )١(كتاب اهللا وعتريت وأروميت   : أيها الناس إين قد خلفت فيكم الثقلني      «

ا علي احلوض، أال وإين انتظرمها، أال وإين أسألكم يوم القيامة يف ذلك عند              حىت يرد 
راية سـوداء   : احلوض، أال وإنه سريد علي يوم القيامة ثالث رايات من هذه األمة           

                                   
   صـحيح  : ، وقـال )٤/٤٨٧املـستدرك  (أخرجه احلـاكم  » ا بنو أمية، وبنو املغرية وبنو خمزوم أشد قومنا لنا بغض

وقد اسـتوفيت طـرق   . »الفنت«أخرجه نعيم بن محاد يف  : ، وقال   )٣١٠٧٤( برقم   ١١سناد، كرت العمال    اإل
وقد ساق القاضي الشوكاين يف فتح القدير طآئفـة مـن األخبـار    . هذه األخبار وغريها يف كتاب لوامع األنوار      

# مسعـت رسـول اهللا   : كـم وأخرج ابن مردويـه، عـن عائـشة، أـا قالـت ملـروان بـن احل           : ذا املعىن، وزاد  
ويف هـذا نكـارة، وعلـل ذلـك بـأن       :، قال الشوكاين  »إنكم الشجرة امللعونة يف القرآن    «: يقول ألبيك وجدك  

، »عـن «وذلـك سـاقط إلمكـان أن ال تكـون الـالم للتبليـغ، بـل مبعـىن           : جد مروان مل يدرك زمن النبوة، قلت      
%tΑ$s%uρ tÏ&: كما يف قوله تعـاىل     ©!$# (#ρ ã�xÿ Ÿ2 tÏ% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u öθs9 tβ% x. #Z� ö�yz $ ¨Β !$ tΡθà) t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) 4̂]   وقولـه  ]١١: األحقـاف ،

%tÏ&: تعاىل ©!$# (#θä9$ s% öΝ ÍκÍΞ≡ uθ÷z أي عنهم ويف شأم، وهنـا كـذلك أي يقـول         ] ١٦٨: آل عمران [اآلية  ..  ^ {\
 الـيت هلـا   - الروايـة الـصحيحة   عن أبيك وجـدك، وهـذا هـو الـذي جيـب املـصري إليـه، فـال معـىن للتـشكيك يف             

ا فلـو كانـت الـالم للتبليـغ ألمكـن ذلـك باعتبـار          مبثل هذا التعليل العليل، وأيض    -شواهد متظافرة، بل متواترة     
 كتـاب  - ٩/٨٥(ويف البخـاري  . وهذا واضـح للمنـصفني   ا،فهو خماطب، وعطف والده عليه تغليب     » مكَاحلَ«

مسعــت الـصادق املــصدوق  : بـسنده، قــال أبـو هريـرة   . »إخل .. هـالك أمــيت «: # بـاب قــول الـنيب   -الفـنت  
لـو  : لعنـة اهللا علـيهم غلمـة، فقـال أبـو هريـرة      : ، قـال مـروان   »هلكة أميت على يدي غلمة مـن قـريش        «: يقول

 يتعجـب مـن لعـن    )تنبيـه (:  مـن فـتح البـاري   ٩ - ٨ ص ١٣شيئت أن أقول بين فالن لفعلت، قـال يف اجلـزء      
 مع أن الظاهر أـم مـن ولـده، فكـأن اهللا أجـرى ذلـك علـى لـسانه ليكـون أشـد يف            مروان الغلمة املذكورين،  

 أخرجهـا الطـرباين   .احلجة عليهم لعلهم يتعظون، وقد وردت أحاديث يف لعن احلكـم والـد مـروان، ومـا ولـد       
 احلاكم يف كتاب الفنت واملالحم عن عبدالرمحن بن عـوف،    وروى. وغريه، وغالبها فيه مقال، وبعضها جيد     

: فيـدعو لـه فأدخـل عليـه مـروان بـن احلكـم، فقـال        # ال يولد ألحد مولود إال أتى به إىل رسول اهللا     : الق
صحيح اإلسناد، مث روى احلاكم عن عمـر بـن مـرة اجلهـين،     : هو الوزغ بن الوزغ امللعون بن امللعون، مث قال   

أئـذنوا لـه   : ته، فقـال  فعـرف صـو  #إن احلكم بن العاص أستأذن على رسـول اهللا  : وكانت له صحبة، قال  
لعنة اهللا عليـه، وعلـى مـن خيـرج مـن صـلبه إال املـؤمن منـهم، وقليـل مـا هـم يـشرفون يف الـدنيا ويـضيعون يف                    

 .انتهى من املؤلف، أيده اهللا. اآلخرة، ذووا مكر وخديعة يعرفون يف الدنيا وما هلم يف اآلخرة من خالق
 . األرومة وتضم األصل، انتهى )١(
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 ٤٦ 

حنن أهل التوحيد من العـرب،      : من أنتم؟ فينسون ذكري، فيقولون    : فتقف، فأقول 
كيـف  :  حنن من أمتـك، فـأقول      :أنا حممد نيب العرب والعجم، فيقولون     : فأقول

أما الكتاب فضيعنا، وأمـا عترتـك       : خلفتموين يف عتريت، وكتاب ريب؟ فيقولون     
فحرصنا على أن نبيدهم، فأويل وجهي عنهم، فيصدرون عطاشـا قـد اسـودت          

      ؟ فيقولون  من أنتم : ا من األوىل، فأقول هلم    وجوههم، مث ترد راية أخرى أشد سواد
حنن مـن أمتـك،     : التوحيد، فإذا ذكرت امسي قالوا    حنن من أهل    : كالقول األول 

أمـا الكتـاب   : ؟ فيقولـون اب اهللا وعتريتكيف خلفتموين يف الثقلني، كت : فأقول
إليكم عين، فيصدرون : فخالفنا، وأما العترة فخذلنا، ومزقناهم كل ممزق، فأقول هلم   

عطاش         نـتم؟  مـن أ  : ا، فأقول ا مسودة وجوههم، مث ترد علي راية أخرى تلمع نور
حنن أهل كلمة التوحيد والتقوى، حنن أمة حممد، وحنن بقية أهل احلـق،             : فيقولون

محلنا كتاب اهللا ربنا، فأحللنا حالله وحرمنا حرامه، وأحببنا ذرية حممد، فنصرناهم            
أبشروا فأنا نبيكم : من كل ما نصرنا به أنفسنا، وقاتلنا معهم من ناواهم، فأقول هلم       

صفتم، مث أسقيهم من حوضي، فيـصدرون رواء، أال وإن   حممد، ولقد كنتم كما و    
جربيل أخربين بأن أميت تقتل ولدي احلسني بأرض كرب وبالء، أال ولعنة اهللا على              

، انتهى اخلرب النبوي الشريف، أخرجه احلـاكم        »قاتله وخاذله أبد الدهر أبد الدهر     
رضي اهللا عنـهما،  اجلشمي رمحه اهللا تعاىل يف كتاب السفينة عن عبداهللا بن العباس      

  .وله شواهد
من سره أن حييا حيايت، وميـوت        «: $ فيما رواه اإلمام املنصور باهللا     #وقال  

             ميتيت، ويدخل جنة عدن اليت غرسها ريب بيده، فليتول علي بن أيب طالب، وأوصياه 
ي وفهمي، وهم عتريت من حلمي      فهم األولياء، واألئمة من بعدي، أعطاهم اهللا علم       

هللا أشكوا من ظاملهم من أميت، واهللا لتقتلنهم أميت، ال أنـاهلم اهللا عـز                إىل ا  ،ودمي
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 ٤٧ 

  طرق يف كتب السنة قد استوفينا املختـار منـها يف كتابنـا              وله. »وجل شفاعيت 
 نفع اهللا به، وسيأيت يف الفصل األخري من هذا الكتاب مـا فيـه      )١ (»لوامع األنوار «

  .بالغ لقوم عابدين
إىل (مام أبو طالب بإسناد أهل البيت صلوات اهللا علـيهم،           ويف اخلرب الذي رواه اإل    

، وسـاق   ) ».. فعملنا له خزيرة     #زارنا رسول اهللا     «:  قال $أمري املؤمنني   
مث استقبل القبلة، فـدعا اهللا جـل         «): #ا عن النيب    حاكي: (احلديث حىت قال  

األرض، ذكره ما شاء، مث أكب إىل األرض بدموع غزيرة مثل املطر، مث أكب إىل                
ففعل ذلك ثالث مرات، فهبنا أن نسأله، فوثب احلسني فأكب علـى رسـول اهللا               

يـا أبـت    : بأيب أنت وأمي وما يبكيك؟ فقال     :  وبكى، فضمه إليه، وقال له     #
يا بين إين سررت بكم اليوم سرورا مل أسـر          : رأيتك تصنع ما مل تصنع مثله، فقال      

 أنكم قتلى، وأن مصارعكم شـىت،       بكم قبله مثله، وإن حبييب جربيل أتاين فأخربين       
يا رسول اهللا من يزورنا على      : $فأحزنين ذلك، فدعوت اهللا لكم، فقال احلسني        

طآئفة من أميت، يريدون بـذلك   «: #، فقال رسول اهللا  !تشتتنا وتباعد قبورنا؟  
بري وصليت، إذا كان يوم القيامة زرم باملوقف، فأخذت بأعضادهم، فأجنيهم من            

  .»ائدهاأهواهلا وشد
 ال يتهيأ احنصاره، والتطويل     #والباب فيما ورد يف أهل بيت النبوة عن جدهم          

فيه خيرجنا عن املقصود، فلو تعرضنا لبيان طرق أحد األخبار الواردة فيهم لـضاق              
ا بكالم الرسول يف أهل بيته      عنه هذا املقام، وإمنا نأيت يف كتابنا هذا مبا حيتمله، تربكً          

 .ليهم وسالمهصلوات اهللا عليه وع
                                   

 .خ : وار لوامع األن)١(
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 ٤٨ 

ولقد صربت معهم العصابة املرضية، والبقية الفائزة الزكية، على وقـع الـسيوف،        
وجترع احلتوف، ووقفوا حتت ألوية أئمتهم، وائتمروا بأمرهم، وانتـهوا بنـهيهم،            
وحفظوا وصاة نبيهم، وسفكت دماؤهم بني أيديهم، وأقاموا فـرائض اهللا علـى             

هم به وحكم، فسلكوا منهج التبيني، وظفروا مبـا         األمم، ولبوا كتاب اهللا فيما ألزم     
  .وعدهم يف الذكر املبني

اللهم بلى ال ختلوا األرض من قـائم هللا   «: يف نعتهم ونعت أئمتهم $قال الوصي   
حبجة، كيال تبطل حجج اهللا وبيناته، أولئك األقلون عددا، األعظمـون عنـد اهللا              

م يدفع اهللا عن حججه، حىت يؤدوها إىل    قدر ،نظرائهم، ويزرعوهـا يف قلـوب   ا
أشباههم، هجم م العلم على حقيقة األمر، فاستالنوا ما استوعره املترفون، وأنسوا      
مبا استوحش منه ارمون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باحملـل األعلـى،             

  .)١(يف كالم له صلوات اهللا عليه. »أولئك خلفاء اهللا يف أرضه، والدعاة إىل دينه
  :زلفال

  ضىلرامها   اهللا بعد  ولِسا ر طَبفِس-١٦
  

   إمامان نص      لـيس فيـه منـازع   
  :التحف  

 
أما السبطان فهما اإلمامان احلسنان، أبومها الوصي، وجدمها الرسـول، وأمهمـا            

ن آمن باهللا ورسوله وصـدق      أول م -بتول، وجدما خدجية بنت خويلد      فاطمة ال 
  .ات اهللا عليهم وسالمه صلو-بكلماته

                                   
 .باختالف يسري ) ١٤٧( النهج خطبة رقم )١(
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 ٤٩ 

ال مدة احلمل والوضع، ونزل بتسميتهما جربيـل        فيما صح لنا أنه مل يكن بينهما إِ       
 .$ األمني

 
للنصف من شهر   : ، وقيل )١(يف النصف من رمضان سنة ثالث للهجرة      : $ مولده(

    .))٢(شعبان سنة ثالث للهجرة
 من أعاله من # يشبه رسول اهللا $كان : $ طالب اإلمام أبو  قال:صفته

له  «: #، وكان أبيض اللون، فصيح اللسان، قال فيه النيب          )٣(عند رأسه إىل سرته   
 .)٤ ( »هيبيت وسؤددي 

 يوم اإلثنني، لثمان بقني من شهر رمضان سنة أربعني،          $، بويع له    $ :بيعته (
  ).به فاضطر للمصاحلةوخرج لقتال معاوية، وعسكر بالنخلية فغدر به أصحا

وملا غدرت به األمة الغادرة، ونكثت عهده اجلبابرة، ورفضت قول أبيه الرسـول             
احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا، وأبومها       «: صلوات اهللا عليه وعلى آله وسالمه     

                                   
  ٢٢٥اجلـواهر والـدرر   و، ١/١٣٦ خ، الشايف -املصابيح، االفادة : انظر . هذا الذي عليه مجهور أهل البيت     ) ١(

  .» مقدمة البحر الزخار«
 .قدي عن الوا٣٣ - عهد معاوية -، ورواه يف تاريخ اإلسالم ٣/٢٤٦سري أعالم النبأل : انظر ) ٢(
احلـسن أشـبه النـاس    : يونس، عن هاين، عن علي قـال   ، من طريق إسرائيل بن)٣٨٦٨(أخرج الترمذي رقم ) ٣(

أخـرج حنـوه أمحـد    . برسول اهللا ما بني الصدر إىل الرأس، واحلسني أشبه برسول اهللا ما كـان أسـفل مـن ذلـك        
 .١/٨٦٨ االستيعاب ، وابن عبدالرب يف)٦١٦٠(، وابن عساكر يف ترمجة احلسن رقم ١٠٨ و ١/٩٩

رأيـت فاطمـة بنـت    :  ، عن زينـب بنـت أيب رافـع، قالـت    ١٢٣أخرج ابن عساكر يف ترمجة اإلمام احلسن ص     ) ٤(
يـا رسـول اهللا هـذان    : يف شـكواه الـيت تـويف فيهـا، فقالـت     # أتت بابنيهـا إىل رسـول اهللا    # رسول اهللا   

وروى حنـوه   . » فلـه جـرأيت وجـودي   أمـا حـسن فلـه هيـبيت وسـؤددي، وأمـا حـسني          «: ابناك فورثهمـا، قـال    
وعـــزاه إىل ابــن منـــده،  ) ٣٧٧٠٩( بــرقم  ١٣واملتقــي اهلنـــدي يف الكــرت   . ١٢٩الطــربي يف ذخــائر العقـــىب   

 .١٨٧والطرباين، وأيب نعيم، ورواه املفيد يف اإلرشاد 
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 بعـد محـد اهللا،      - املنرب فقال  دع، اضطر إىل مهادنة بين أمية، وص      )١ ( »خري منهما 
ص ابن لَق وجابلَابأيها الناس واهللا ما بني ج«: #يه، والصالة على النيب    والثناء عل 

بنت نيب غريي وغري أخي، فليكن استماعكم لقويل على قدر معرفتكم حبقي، أيها             
        الناس إنا كنا نقاتل وفينا الصرب واحلمية، فقد ش   يب احلميـة   يب الصرب باجلزع، وش

باك يبكي لقتلى صفني خاذل، وبـاك       : ينيبالعداوة، وإنكم أصبحتم اليوم بني باك     
نكم قد دعيتم إىل أمر ليس فيه رضى وال نصفة، فإن           يبكي لقتلى النهروان ثائر، وإِ    

، وأطراف الرماح،   )٢(كنتم تريدون اهللا واليوم اآلخر حاكمناهم إىل ظبات السيوف        
  .)٣ (»وإن كنتم تريدون الدنيا أخذنا لكم العافية

البقيـة   «فتنادى الناس من جوانب املسجد    : ةذكر هذه اخلطب   عند   )٤(قال يف الشايف  
بلد يف املغرب   : - بفتح الباء والالم أو سكوا     -جابلص: قال يف القاموس  . »البقية

 .بلد باملشرق: ليس وراأه إنسي، وجابلق
، - صدقته    وكان وصي أبيه، ووايلَ    -احلسن  : $ قال اإلمام أبو طالب      :أوالده

 وأبو بكر، قتال بالطف، وعبداهللا كذلك، وعبـدالرمحن،         وزيد، وعمر، والقاسم،  
واحلسني، وطلحة اجلود، جده طلحة بن عبيداهللا، وإمساعيل، ويعقوب، وحممـد،           

 .وجعفر، ومحزة
                                   

  .١٦٢/ ١الشايف ) ١(
. والكـسر، وظـىب كهـدى    لـضم أظب وظبـات وظبـون با  :  حد سيف، أو سنان، أو حنوه، اجلمع :لظبة كثية ا) ٢(

 .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل
، وعبـدالرزاق يف املـصنف   ١٩١ و ١٨٧روى حنوه ابن عساكر يف ترمجة اإلمـام احلـسن مـن طـريقني ص              )٣(

والــذهيب يف  ،٨/٤٦، وابــن كــثري يف البدايــة والنهايــة )٢٧٤٨(، والطــرباين يف الكــبري رقــم )٢٠٩٨٠(بــرقم 
 .»وجابرس«، »جابلق«:  وأغلبها بلفظ. ٢٧٢ - ٣/٢٧١النبالء 

  .١٦٣/ ١الشايف ) ٤(
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 ٥١ 

 .)١(احلسن، وزيد انتهى بتغيري: والعقب منهم الثنني
ه معاوية بن أيب سفيان كافأه اهللا، تويف سنة مخسني من اهلجرة، وعمره سـت               ومس

  :قال ابن عبدون.وأربعون سنة
  ٍويف ابن هند ويف ابن املصطفى حسن      

   
  أتت مبعضلة األلبـاب والفكـر       

    
    

 

                                   
 .اإلفادة ) ١(
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 ٥٢ 

 
  .)١(خلمس خلون من شهر شعبان سنة أربع للهجرة: $ولد 
 مـن سـرته إىل    #كان يشبه رسـول اهللا      :  قال اإلمام أبو طالب    :$ صفته
ض اللون، وروي أنه كان إذا قعد يف موضع يف ظلمه يهتـدى             ، وكان أبي  )٢(قدميه

 .إليه، لبياض جبينه وحنره
 وهو األصـغر يف     - قول العقيقي، وكثري من الطالبية     يف- علي األكرب    :$أوالده

، وله العقب، وعبـداهللا،     )٣(قول الكليب، ومصعب بن الزبري، وكثري من أهل النسب        
 تويف علي بن احلـسني      :قلت. رج صغريا وعلي األصغر، قتال مع أبيهما، وجعفر د      

 عشرة ومائة وعمر كل منـهما   )٤(بن علي سنة سبع    أربع وتسعني وولده حممد      سنة
  .أفاده يف مقاتل الطالبيني عن الصادق. ثالث وستون

 من املدينة حني ورد نعي معاوية، وطلب بالبيعة ليزيد وامتنع من ذلك،             $خرج  
ة ستني إىل مكة، ودخلها ليلة اجلمعة لـثالث         يوم األحد لليلتني بقيتا من رجب سن      

خلون من شعبان، ووردت عليه كتب أهل الكوفة كتاب بعد كتاب، وهو مبكـة              
بالبيعة يف ذي احلجة من هذه السنة، وملا وافته بيعة أهل الكوفة خرج مـن مكـة                 

                                   
وتــاريخ الطــربي . واحلــدائق خ. ، األمــايل اإلثنينيــة خ٧٨اإلفــادة واملــصابيح خ، مقاتــل الطــالبيني ص : انظــر ) ١(

، وسـري أعــالم  ٣٧٧/ ١، واالسـتيعاب  ٣٣١/ ١، االصــابة ١٢١/ ٢، الكامـل البـن األثـري    ٢٢٦ - ٢/٢١٣
 .٢٨٠لنبالء ا

 .$ تقدم خترجيه يف ترمجة اإلمام احلسن  ) ٢(
 .خ : اإلفادة ) ٣(
متت مـن املؤلـف أيـده    . سنة أربع عشرة، واالختالف يف مثل هذا كثري واألمر يسري     : ويف الطربي وابن كثري   ) ٤(

 .اهللا 
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 ٥٣ 

ا إليها لثمان خلون من ذي احلجة، وروي أنه ملا أراد اخلـروج إىل العـراق                سائر
إن هذه الدنيا قد تنكـرت وأدبـر        : صحابه فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال      خطب أ 

 أال تـرون أن     ،معروفها فلم يبق إال صبابة كصبابة اإلناء، وخسيس عيش كاملرعى         
 فـإين ال أرى     ، لريغب املرء يف لقاء ربه     ،احلق ال يعمل به، وأن الباطل ال ينهى عنه        

فقام إليه زهري بن القني العجلـي،  . شقاوة واحلياة مع الظاملني إال     ،املوت إال سعادة  
قد مسعت مقالتك هديت، ولو كانت الدنيا باقية وكنا خملدين فيها، وكان يف      : فقال

اخلروج مواساتك ونصرتك الخترنا اخلروج منها معك على اإلقامة فيها، فجـزاه            
  :احلسني بن علي عليهما السالم خريا، مث قال

  سأمضي وما باملوت عار على الفىت     
   

     ا وجاهد مـسلما إذا ما نوى حق  
  وواسى الرجال الـصاحلني بنفـسه       

  
   ا وجاهـد جمرمـا    وفارق مثبور  

  فإن عشت مل أندم وإن مـت مل أمل          
  

  ا أن تعيش وترغما   كفى بك داءً    
 فلما نزل بستان بين عامر كتب إىل حممد أخيه وأهل بيته من احلسني بن علـي إىل         

عد فإنكم إن حلقتم يب استشهدمت، وإن ختلفتم عين مل          حممد بن علي وأهل بيته أما ب      
: يف أي موضع حنن؟ قالوا    : فلما واىف كربالء، قال   : تلحقوا النصر والسالم، إىل قوله    

: كرب واهللا وبال، هاهنا مناخ ركابنا ومهراق دمائنـا، إىل قولـه           : بكربالء، قال 
علي عليهما السالم   وروينا عن زيد بن علي عن أبيه عليهما السالم أن احلسني بن             

أيها الناس خط املوت على بـين آدم        : خطب أصحابه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال       
 $كخط القالدة على جيد الفتاة ما أولعين بالشوق إىل أساليف اشتياق يعقـوب             

     كأين أنظر إىل أوصايل تقطعها، وحوش       ،ا أنا القيه  إىل يوسف وأخيه وإن يل ملصرع 
 د مألت مين أكراشها رضى اهللا رضانا أهل البيت نصرب على           ا وعفرا ق  الفلوات غرب
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 ٥٤ 

بالئه ليوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول اهللا حرمته وعترته ولـن تفارقـه               
أعضاؤه وهي جمموعة يف حضرية القدس تقرم عينه وينجز هلم عدته، من كان فينا              

ض إىل باذل مهجته فلريحل فإين راحل غد عدوها إن شاء اهللا، مث.  
، مث # فيهم فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على الـنيب  $فقام احلسني  : إىل قوله 

ـ    تب: قال ا، أفحـني استـصرختمونا وهلـني مـتحريين     ا لكم أيتها اجلماعة وترح
ـ : ا يف رقابنا، إىل قولهفأصرخناكم موجفني مستعدين سللتم علينا سيفً    ال لكـم  فه

أش طامن والرأي مل يـستخف ولكـن        مل يشهر واجل   الويالت جتهمتمونا والسيف  
       ا لكم فإمنا أنـتم مـن       أسرعتم إلينا كطرية الذباب، وتداعيتم تداعي الفراش، فقبح

طواغيت األمة وشذاذ األحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان وعـصبة اآلثـام            
وحمريف الكتاب، ومطفئي السنن، وقتلة أوالد األنبياء ومبيـدي عتـرة األوصـياء             

ر بالنسب ومؤذي املؤمنني وصراخ أئمة املستهزئني الـذين جعلـوا           وملحقي العها 
أال : القرآن عضني، وأنتم ابن حرب وأشياعه تعتمدون، وإيانا حتاربون، إىل قولـه           

وقد جعلتم اهللا علـيكم      ،لذين ينقضون األميان بعد توكيدها    لعنة اهللا على الناكثني ا    
قد ركز بني اثنتني بني القتلة والذلة        أال إن الدعي ابن الدعي       ،كفيال، وأنتم واهللا هم   

 وحجور  ، وجدود طابت  ،وهيهات منا أخذ الدنية، أىب اهللا ذلك ورسوله واملؤمنون        
 ال تؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام، أال         ة، ونفوس أبي  ، وأنوف محية  ،طهرت

  . أال إين زاحف ذه األسرة على قلة العتاد وخذلة األصحاب،قد أعذرت وأنذرت
أال مث ال تلبثون بعدها إال كريثما تركب الفرس حىت تدور بكم الرحـا              :  قوله إىل
أيب فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث كيدوين مجيعا وال تنظـرون، إين   يلَّا عهده إِ  عهد 

توكلت على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صـراط         
 ،وابعث عليهم سنني كـسين يوسـف      مستقيم، اللهم احبس عنهم قطر السماء،       
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 ٥٥ 

     وسلط عليهم غالم ثقيف يسقيهم كأس     ا إال قتله بقتلـة     ا مرة، فال يدع فيهم أحد
وضربة بضربة، ينتقم يل وألوليائي وأهل بييت وأشياعي منهم، فإم غرونا وكذبونا            

  .وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري
ـ        ؟أين عمر بن سعد   : مث قال  ا ال حيـب أن      ادعوا يل عمر، فدعي له، وكان كاره

أنت تقتلين تزعم أن يوليك الدعي بن الدعي بـالدي الـري            : يأتيه، فقال يا عمر   
     وجرجان واهللا ال تتهنأ بذلك أبد ا عهد ا، فاصنع ما أنت صـانع فإنـك ال         ا معهود

تراماها تفرح بعدي بدنيا وال آخرة، ولكأين برأسك على قصبة قد نصبت بالكوفة ي            
ا بينهمالصبيان ويتخذونه غرض.  

واستشهد السبط األصغر أبو عبداهللا احلسني، وله ست ومخسون سنة، قتله أجنـاد             
يزيد بن معاوية بن أيب سفيان يف كربالء، يوم اجلمعة عاشر حمرم احلرام، سنة إحدى 
 وستني، قتل هو وأهل بيته، من أوالده، وأوالد أخيه احلسن، وأوالد الوصـي، مل             

منهم إال من حفظ اهللا به نسل نبيه، وكذلك من أوالد عقيل بن أيب طالب،  خيلص
وأوالد جعفر بن أيب طالب، ومن أوليائهم صلوات اهللا على أرواحهـم الطـاهرة              

 .املقدسة
وبعد قتلهم أظهر اهللا آيات، كحمرة السماء، والشجرة، ونبع الدم، والظلمـة، ومل     

 .)١(يشكوا يف نزول العذاب
 احلسني صلوات اهللا عليه من حضر قتله من فراعنة األمة مبا عهد إليه الوصي               وأخرب

يف خطبة طويلة، وأنبأهم مبا يالقون بعد قتله من أصناف العذاب، وأن اهللا سـينتقم       
  .منهم، وبتسليط غالم ثقيف، وغريه من اجلبابرة

                                   
 .٢٥٠ - ٢٤١ترمجة اإلمام احلسني ص: تاريخ ابن عساكر : انظر) ١(
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 ٥٦ 

لـدنيا،   إال وعجل اهللا له العذاب يف ا       $هذا ومل يبق أحد ممن حضر قتل احلسني         
فمنهم من أحرق بالنار، ومنهم من أخذه اجلذام، ومنهم من استهواه اجلنـون، ومل           

 أخـرج . )١(خيرج أحد منهم من الدنيا إال وقد شهر اهللا عقوبته على رؤوس اخلالئق 
اإلمام املرشد باهللا بسنده إىل سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنـهم مـا                 

أين قتلت بيحىي بن زكريا سـبعني ألفـا، وإين   : #أوحى اهللا إىل حممد     «: لفظه
  .، وأخرجه احلاكم يف املستدرك وغريه)٢ (»ا، وسبعني ألفاقاتل بابن بنتك سبعني ألفً

 

                                   
 .٢٥٥ - ٢٥٠ترمجة اإلمام احلسني ص:  ابن عساكر تاريخ: انظر ) ١(
 :صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، قال الـذهيب : ، وقال٣/١٧٨، احلاكم يف املستدرك     ١/١٩٠األمايل اخلميسية   ) ٢(

الـشيخ  : بتحقيـق ) ٢٨٦(من تاريخ ابن عساكر رقـم  $  هو على شرط مسلم، ترمجة اإلمام احلسني   :قلت
 .١/١٤٢يخ احملمودي، اخلطيب يف التار
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 ٥٧ 
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 ١

 
يف أيـام   : $ وأما الرضا فهو اإلمام أبو حممد احلسن بن احلسن السبط، قيامـه           

  .مسه الوليد بن عبدامللك بن مروان األموي كافاه اهللا. عبدامللك
 واحلدائق، ودفن   ،وله من العمر مثاين أو سبع وثالثون سنة، أفاده يف املصابيح           :تويف

 .)١(يف البقيع
ممن حضر الطف مع عمه احلسني بن علي، وزوجه ابنته فاطمـة، وهـي أم               وهو  
داود : عبداهللا الكامل، وإبراهيم الشبه، واحلسن املثلث، وله مـن غريهـا          : أوالده

  .)٢(، وسيأيت ذكرهم يف آخر كتابنا%وجعفر 

                                   
، ال سـيما يف تـاريخ والدتـه، ووفاتـه، ومبلـغ      $ يبدو للمتتبع غموض كبري يف ترمجة اإلمام احلسن الرضـا    ) ١(

وذلـك ألمـور   ) هــ ٤١(ولـد سـنة   : $عمره، وبعد التتبع واجلهـد واسـتقراء احلـوادث والتـواريخ ظهـر أنـه            
 :ومنـها . وعلـى أقـل تقـدير يكـون عمـره إذ ذاك تـسع سـنني       ) هــ ٥٠( أنه كان وصي أبيـه املتـوىف سـنة     :منها

وعلى هذا نص اإلمـام أبـو العبـاس احلـسين     )  سنة٢٠(فيكون عمره ) ـه٦١(اتفاقهم أنه حضر الطف يف سنة       
) هــ ٦١(ى بناته، وذلك قبل سـنة  أن يزوجه إحد$   أنه طلب من عمه احلسني  :ومنها ،)خ(يف املصابيح   

التفاق مجهور مـؤرخي  ) هـ٩٦ - ٩٣(وهذا يشهد بأنه كان حينذاك يف سن الشباب، وأنه تويف ما بني سنة       
، إضـافة إىل أن  )هــ ٩٦(، املتـوىف سـنة   )هــ ٨٦(الزيدية على أنه سم يف زمن الوليد بن عبـدامللك، املتـويل سـنة           

أن اجلـد  ) هــ ٩٦ - ٩٣( عامله علـى املدينـة مـن سـنة     -ان بن حياناملؤرخني ذكروا أن الوليد كتب إىل عثم  
       وقد ذكر أنـه سـم يف زمـن الوليـد فالبـد أن تكـون       ) هـ٩٣(ا سنة  احلسن بن احلسن مائة جلدة، فإذا كان حي

اإلمـام  : انظـر ) . سـنة ٥٥ - ٥٢(ما بني $  وبذلك يتبني أن مقدار عمره  ) هـ٩٦ -٩٣(وفاته حينئذ بني    
سـنة  $   أن وفاتـه   ٤٨٧/ ٤ وقـد ذكـر الـذهيب يف سـري أعـالم النـبالء       هـذا وثـورة العلمـاء،   احلسن الرضـا   

 البخـاري فقـد ذكـره يف التـاريخ     أمـا ، )هــ ٩٧(أن وفاته سـنة      ١٦٥/ ١وذكر ابن حجر يف التقريب      ) هـ٩٩(
 ).هـ٩٠ - ٨٠( يف وفيات ما بني ٢٢١/ ١الصغري 

  :يف شرح قولنا) ٢(
ــق إيـــــــاك إـــــــم    فإيـــــــاك والتفريـــــ

  
  هم العـروة الـوثقى فـذو الغـي نـازع        
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 ٢

$ 
 ما يدل على أن سـيد       »ألساسشرح ا  «ويف كالم اإلمام اهلادي إىل احلق، املروي يف         

األخيار مـن   : العابدين علي بن احلسني صلوات اهللا عليهم من دعاة األئمة، حيث قال           
 .ذرية احلسن واحلسني أوهلم علي بن احلسني، وآخرهم املهدي، مث األئمة فيما بينهما

وذلك أن تثبيت اإلمامة عند أهل احلق يف هؤالء األئمة من اهللا عزوجل علـى لـسان             
، فمن ثبت اهللا فيه اإلمامة واختاره واصطفاه، وبني فيه صفات اإلمام،            #ل اهللا   رسو

ملعروف، وى عن من أمر با«: #فهو اإلمام عندهم، مستوجب لإلمامة، لقول النيب 
  . إىل آخره )١(»فهو خليفة اهللا يف أرضه، وخليفة كتابه، وخليفة رسوله ،املنكر من ذرييت

  :فالزل
١٧-وزيد ح ذكرِ ال ليف غالت ـ  ه ةٌ أم  
  

ـ  يف كَ  بالرفضِ تسدال قُ فَ   ت ارِسع  
  :التحف  

$ 
هو اإلمام فاتح باب اجلهاد، واالجتهاد، الغاضب هللا يف األرض، ومقـيم أحكـام              
السنة والفرض، أبو احلسني زيد بن علي سيد العابدين بن احلسني السبط وهو أخو              

 .جمدد املائة األوىلباقر علم األنبياء وهو 
  ). للهجرة على أصح األقوال٧٥ سنة : $مولده(

 :استطراد يف ذكر اددين
يبعث اهللا هلذه األمة على كل       «: صلوات اهللا عليه وآله وسالمه     الشريعةقال صاحب   

 . وغريه$، ذا اللفظ رواه األمري احلسني »مائة سنة من جيدد هلا دينها

                                   
 .٢٦/ ٢ بتحقيق حممد عمارة - ط -رسائل العدل والتوحيد  )١(
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 ٣

 مين على أهل دينه يف رأس كل مائة سنة برجل مـن             إن اهللا «: ويف بعض الروايات  
، وهذا احلديث مما نقلته األمة واحتجت به، وأخرجه       »أهل بييت يبني هلم أمر دينهم     

  .)٢(، والطرباين، بسند صحيح، واحلاكم يف املستدرك)١(مبعناه أبو داود
 عليه بني   وعلى اجلملة فحديث التجديد جممع    : ، قال )٣(أفاده أمحد بن عبداهللا الوزير    

  .أهل املذاهب كلها
 يف الكالم الذي رواه عنه صاحب احمليط        -وقال اإلمام زيد بن علي عليهما السالم      

                                   
إن اهللا « :  قــال# عـن أيب هريــرة فيمـا أعلـم عــن رسـول اهللا     : ، ولفظــه)٤٢٦١( رقـم  ٤سـنن أيب داود  ) ١(

 .»يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها
عن أيب هريرة رضـي اهللا عنـه، وال أعلمـه إال    :  بلفظ أيب داود وسنده، إال أنه قال       ٤/٥٢٢م  مستدرك احلاك ) ٢(

 .وسكت عنه الذهيب. إخل.. يبعث إىل هذه األمة : مث ساقه إىل قوله# عن رسول اهللا 
د بـن  ، نقال عن كتاب حترير املقاصد احلسنة يف األحاديث الدائرة علـى األلـسنة، ألمحـ     )خ(التحفة العنربية    )٣(

، والــسيوطي يف اجلــامع الــصغري رقــم  ١٢٣/ ١أخــرج حنــوه ابــن عــدي يف مقدمــة الكامــل  . عبــداهللا الــوزير 
، ورمــز لــه بالــصحة، وعــزاه إىل البيهقــي يف املعرفــة، واحلــاكم، وأيب داود، كلــهم عــن أيب هريــرة،   )١٨٤٥(

. ن حنبـل، وذكـر احلـديث   يف ترمجـة الـشافعي، عـن أمحـد بـ     . ٩٨ -٩٧/ ٩وأخرج حنـوه أبـو نعـيم يف احلليـة        
اتفق احلفاظ على تصحيحه منـهم احلـاكم يف   : واحلديث سكت عنه املنذري، قال السيوطي يف مرقاة الصعود         

وقـال زيـن الـدين    . وممن نص علـى صـحته مـن املتـأخرين احلـافظ ابـن حجـر          :  والبيهقي يف املدخل   ،املستدرك
حتفة املهتـدين بأخبـار   « السيوطي يف أرجوزته   ، وقال   ٣٩٦/ ١١عون املعبود   . سنده صحيح : العراقي وغريه 

   :»اددين
  لقــــــد أتــــــى يف خــــــرب مــــــشتهر

  
ــرب     ــافظ معتـــــ ــل حـــــ   رواه كـــــ

  بأنــــــــه يف رأس كــــــــل مائــــــــة    
  

  يبعـــــث ربنـــــا هلـــــذي األمـــــة      
ــ   ــا عاملًـــــــ منـــــ ــددا عليهـــــ   ا جبـــــ

  
  ديـــــن اهلــــــدى ألنـــــه جمتهــــــد    

  :إىل قوله  
  وأن يكــون يف حــديث قــد روي  

  
ــن أهــل بيــت املــصطفى وقــد        م

 .٣٩٤ - ١١/٣٩٣ون املعبود ع  قوي
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 ٤

وحيكم أما علمتم أنه ما من قرن ينشأ إال بعث اهللا عزوجل منا           «: -ا ألصحابه خماطب
  .»، أو خرج منا رجل حجة على ذلك القرن علمه من علمه، وجهله من جهلهرجالً
مؤدى قول الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه وآله يف اخلرب الـذي   هذا منو: قلت

إين تـارك فـيكم مـا إن         «:مة، وأمجع على صحته اخللق، وهو     روته طوائف األ  
      كتاب اهللا، وعتريت أهل بـييت، إن اللطيـف         : امتسكتم به لن تضلوا من بعدي أبد

و من متام حجج اهللا علـى  ، وه »اخلبري نبأين أما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض       
  .عباده

 اددين، على رؤوس املئني، إىل عصرنا هذا، سنة مخس وستني وثالمثائـة             وسنبني
وألف من دون اعتبار بالكسر يف السنني، مهما كان يصدق عليه أنه يف رأس املائة،               

 .كما حقق ذلك بعض علمائنا احملققني
، تام اخللق، )٢(، مقرون احلاجبني)١( أبيض اللون أعني  $ قال يف اإلفادة كان      :صفته

طويل القامة، كث اللحية، عريض الصدر، أقىن األنف، أسود الرأس واللحيـة، إال             
أن الشيب خالط يف عارضيه، وكان يشبه بأمري املؤمنني يف الفـصاحة والبالغـة              

  .والرباعة
 $: 

       ا وعمو وفيه آثار عن جده، ويف سائر األئمة خصوصا، وسنأيت إن شاء اهللا تعـاىل      م
  .ا، عند املرور عليهم بشيء من ذلك تربكً

أخربين أيب،  : ، قال $ ومما روى احلسني بن علي بن أيب طالب       : $قال اهلادي   
                                   

 .واسع : األعني) ١(
  . التقاء احلاجبني:القرن بالتحريك) ٢(
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 ٥

زيد، فينتهب ملك   : أنه سيخرج مين رجل يقال له      «#حدثين رسول اهللا    : قال
جـزى اهللا   : قول له النبيون  السلطان، فيقتل، مث يصعد بروحه إىل السماء الدنيا، في        

أقررت عيين يابين وأديت    : نبيك عنا أفضل اجلزاء، كما شهد لنا بالبالغ، وأقول أنا         
  . إىل آخر اخلرب، انتهى)١ ( »عين

        مث ميلـك   «: ا، حىت قـال   وخطب أمري املؤمنني على منرب الكوفة، فذكر أشياء وفتن
ه النار، مايل وهلـشام     ، رصفت علي  )٢(هشام تسع عشرة سنة، وتواريه أرض رصافة      

جبار عنيد، قاتل ولدي الطيب املطيب، ال تأخذه رأفة وال رمحة، يصلب ولـدي               
 يف الذروة الكربى، من الدرجات العلى، فإن يقتل زيـد،           »زيد «بكناسة الكوفة،   

فعلى سنة أبيه، مث الوليد فرعون خبيث، شقي غري سعيد، ياله من خملـوع قتيـل،                
. إىل آخر كالمه صلوات اهللا عليه     . »يد، وطاغوا أزيرق  فاسقها وليد، وكافرها يز   

  .)٣(رواه اإلمام املنصور باهللا وغريه من أئمة أهل البيت
$ 

وملا ظهرت الضالالت، وانتشرت الظلمات، وتفرقت األهواء، وتـشتت اآلراء يف           
 #ة من بعد وفاة الرسول      وإن كان قد جنم اخلالف يف هذه األم       -أيام األموية،   

ا باإلسالم مـن     وصار متلبس  -إال أا عظمت الفنت، وجلت احملن، يف هذه الدولة        
 الدين، وجتديد ما أتـى بـه   ضِليس من أهله، وادعاه من ال حيوم حوله، وقام لرح 

                                   
 .٧٤ - ٧٣ ص ٢ ط، بتحقيق الدكتور حممد عمارة ج-رسائل العدل والتوحيد ) ١(
)٢ (مشهور، إن مل يكن اشتقاقه مـن الرصـف وهـو ضـم الـشيء إىل الـشيء كمـا يرصـف         :  بضم أوله  :صافة  الر

موضـع يف غـريب الرقـة بينـهما أربعـة فراسـخ علـى طريـق الربيـة،          : أدري ما اشتقاقه، ورصافة هشامالبناء، فال   
 .٤٧ - ٤٦/ ٣هكذا يف معجم البلدان . بناها هشام ملا وقع الطاعون بالشام، وكان يسكنها يف الصيف

 .١٨٨ -١٨٧/ ١: الشايف ) ٣(
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 ٦

بن علي يقدم طآئفة من أهل بيته، وأوليائهم، وهي          زيد   رسول رب العاملني، اإلمام   
 أا لن تزال على احلق ظـاهره،        # وعد اهللا األمة على لسان نبيها        الطائفة اليت 

 أهل البيت صلوات اهللا عليهم االعتزاء إىل اإلمام         )١(أعلن. تقاتل عليه إىل يوم الدين    
 ؛التوحيد، والعـدل، واإلمامـة    : زيد بن علي مبعىن أم يدينون اهللا مبا يدينه، من         

 اهللا القومي، وصراطه املستقيم، وكان قد أقام        ليظهروا للعباد ما يدعوم إليه من دين      
احلجة، وأبان احملجة، بعد آبائه صلوات اهللا عليهم، فاختاروه علما بينهم وبني أمـة        

  .جدهم
م بيننا وبني الناس علي بـن       لَالع «: قال اإلمام الكامل عبداهللا بن احلسن بن احلسن       

قال ابنه اإلمام حممد بن عبداهللا  و. »أيب طالب، والعلم بيننا وبني الشيعة زيد بن علي        
أما واهللا لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن املرسـلني، وأقـام          «: النفس الزكية 

فلـم  . ، انتهى »ولن نقتبس إال من نوره، وزيد إمام األئمة عمود الدين إذ اعوج،
 .يزل دعاء األئمة، وال يزال على ذلك إن شاء اهللا إىل يوم القيامة

 من تالمذة اإلمام    - املتوىف سنة مائة ومخسني      -فة النعمان بن ثابت     وكان أبو حني  
 .زيد بن علي واتباعه

: 

وحال اإلمام الرضي، السابق الزكي،اهلادي املهدي، زيد بن علي، وقيامه يف أمـة             
جده طافح بني اخللق، ومل يفارقه إال هذه الفرقة الرافضة اليت ورد اخلرب الـشريف               

مفارقتهم له مذكور يف كتاب معرفة اهللا لإلمام اهلادي إىل احلـق،        وسبب  . بضالهلا
وغريه من مؤلفات األئمة واألمة، فإن األمة أمجعت على أن الرافضة هـم الفرقـة               

                                   
 .جواب لَما ) ١(
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، ولكنها اختلفت الروايات يف سبب نكثهم عليه،        )١(الناكثة على اإلمام زيد بن علي     
سلفها املارقة احلرورية، كما قال وأهل البيت أعلم ذا الشأن، واقتدت هذه الفرقة ب     

اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبائي وأجدادي ولعنيت على هـؤالء          : اإلمام زيد بن علي   
 علي بـن أيب     )٢(القوم الذين رفضوين، وخرجوا من بيعيت، كما رفض أهل حروراء         

  .)٣(، حىت حاربوه$ طالب
ر حممد بن جرير الطـربي      وأما رواية العامة فقال يف تاريخ األمم وامللوك أليب جعف         

بن علي أن يؤخذ    وختوف زيد   «:  ما لفظه  ١٢٢ حوادث سنة    ٢٧٢ص  ) ٨(اجلزء  
فلما رأى أصـحاب   : فعجل قبل األجل الذي جعله بينه وبني أهل الكوفة، إىل قوله          

زيد بن علي الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد، وأنه يـدس إليـه                  
رمحك اهللا، ما قولك :  مجاعة من رؤوسهم، فقالوا  ويستبحث عن امرة اجتمعت إليه    

  ؟يف أيب بكر وعمر
كنا أحق بسلطان رسـول    إن أشد ما أقول فيما ذكرمت إنا:فقال هلم زيد: إىل قوله

 من الناس أمجعني وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه، ومل يبلغ ذلـك              #اهللا  
  م كفر فلـم  :  بالكتاب والـسنة، قـالوا     ا قد ولوا فعدلوا يف الناس وعملوا      عندنا

يظلمك هؤالء إذا كان أولئك مل يظلموك فلم تدعو إىل قتال قوم ليسوا بظـاملني،               
إن هؤالء ليسو كأولئك إن هؤالء ظاملون يل ولكم وألنفسهم وإمنا ندعوكم            : فقال

 وإىل السنن أن حتيا وإىل البدع أن تطفأ، فإن أنـتم            #إىل كتاب اهللا وسنة نبيه      
                                   

  .ة، وكتب احلديث كشرح مسلم للنويكما يف القاموس وغريه، من كتب اللغ) ١(
موضع على ميلني مـن الكوفـة، نـزل بـه اخلـوارج      : حروراء بفتحتني وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة  ) ٢(

 .فنسبوا إليه
 .٧٦/ ٢رسائل العدل التوحيد ) ٣(
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:  سعدمت وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل، ففارقوه ونكثوا بيعته، وقالوا       أجبتمونا
 وكانوا يزعمون أن أبا جعفر حممد بن علي أخا زيد بن علـي هـو                ،سبق اإلمام 

          جعفر بـن   : ا، فقالوا اإلمام، وكان قد هلك يومئذ، وكان ابنه جعفر بن حممد حي
د أبيه وال نتبع زيد بن علي فلـيس         حممد إمامنا اليوم بعد أبيه، وهو أحق باألمر بع        

  .بإمام فسماهم زيد الرافضة
: وكانت طائفة منهم قبل خروجه مروا إىل جعفر بن حممد بن علي، فقالوا له             : قال

نعم بـايعوه، فهـو واهللا      : إن زيد بن علي فينا يبايع أفترى لنا أن نبايعه، فقال هلم           
  .أفضلنا وسيدنا وخرينا، فجاءوا فكتموا ما أمرهم به

:  يف ترمجة اإلمام زيد مـا لفظـه        ٣٨٩ ص   ٥وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء ج      
وعنه ابن أخيه جعفر بن حممـد       : روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر إىل قوله        

وشعبة وفضيل بن مرزوق واملطلب بن زياد، وسعيد بن خيثم، وابـن أيب الزنـاد،    
  .شهدوكان ذا علم وجالله وصالح هفا وخرج فاست

تربأ مـن أيب بكـر       :ا فقالوا قال عيسى بن يونس، وجاءت الرافضة زيد      : إىل قوله 
، وأمـا  فمن مث قيل هلم الرافـضة  ا نرفضك،إذ: قالوا: وعمر حىت ننصرك، إىل قوله  

: الرافـضة : بقوله وحاربوا معه، وذكر إمساعيل السدي عنه، قـال        : الزيدية فقالوا 
 .حربنا مرقوا علينا
 كأنه  #رأيت النيب   : ن أيب بكر العتكي عن جرير بن حازم قال        وروى عبداهللا ب  

قـال عبـاد   ! هكذا تفعلون بولـدي؟ : متساند إىل خشبة زيد بن علي وهو يقول    
دخلت على جعفر الصادق وعنده ناس من       : أنبأنا عمرو بن القاسم قال    : واجينالر

 منه، كـان واهللا     برأ اهللا ممن تربأ   : إم يربؤون من عمك زيد، فقال     : الرافضة فقلت 
  .أقرأنا لكتاب اهللا وأفقهنا يف دين اهللا، وأوصلنا للرحم ما تركنا وفينا مثله
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 .ا وليته مل خيرج وقتل شهيدقلت خرج متأوالً: قال الذهيب
فهل جرى لتقدمي املشائخ ذكر يف روايام فنقلهم السم الرفض إىل من قدم             : قلت
ا  علي$   تان ليس هل    على املشائخ زورم عليه أي مربر فقد أتفقنا حنن وهم على          و

  .أن الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي عليهما السالم
: فقال هلم زيد  : قال نشوان احلمريي يف كتابه احلور العني يف ذكر الرافضة ما لفظه           

إن أبا بكر وعمر ليسا كهؤالء هؤالء ظاملون لكم وألنفسهم وألهل بيت نبـيهم،              
كتاب اهللا ليعمل به وإىل السنة أن يعمل ا وإىل البدع أن تطفـأ              وإمنا أدعوكم إىل    

 ، وإن أبيـتم خـسرمت     ، فإن أجبتم سعدمت   ،وإىل الظلمة من بين أمية أن ختلع وتنفى       
اهللا أكـرب   : إن برئت منهما وإال رفضناك، فقال زيد      : ولست عليكم بوكيل، قالوا   

وم يدعون حبنا هلم إنه سيكون ق  «:$، قال لعلي    #حدثين أيب عن رسول اهللا      
ا ، إذهبوا فإنكم الرافضة ففارقوا زيـد      »نبز فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإم مشركون     

  . فجرى عليهم هذا اإلسم، فسماهم الرافضة،ذئيوم
أن : وروى السيد أبو طالب حيىي بن احلسني بن هارون احلسين يف كتاب الدعامـة             

إال هذه الفرقة اليت تقـدم       $مجيع فرق األمة اجتمعت على إمامة زيد بن علي          
ذكرها، فقال ملا شهر فضله وتقدمه وظهر علمه وبراعته، وعرف كماله الذي تقدم       
به أهل عصره اجتمع طوائف الناس على اختالف آرائهم على مبايعته فلـم يكـن          
الزيدي أحرص عليها من املعتزيل، وال املعتزيل أسرع إليها من املرجي، وال املرجي             

 مشتملة على فرق األمة مع اختالفها ومل يشذ عن          $انت بيعته   من اخلارجي، فك  
  .بيعته إال هذه الطائفة القليلة التوفيق 

ا جلماعتهم بوجوه مل يشاركوه فيها،     وكان أفضل العترة ألنه كان مشاركً     : إىل قوله 
فمنها اختصاصه بعلم الكالم الذي هو أجل العلوم وطريق النجاة والعلم الـذي ال              
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  . العلوم إال معه والتقدم فيه واالشتهار عند اخلاص والعامينتفع بسائر
هذا أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ يصفه يف صنعة الكالم ويفتخر به ويشهد له               
بنهاية التقدم، وجعفر بن حارث يف كتاب الديانة وكثري من معتزلة بغداد كمحمد             

 وحسبك  ،حنن زيدية : بن عبداهللا اإلسكايف وغريه ينسبون إليه يف كتبهم، ويقولون        
 يف هذا الباب انتساب املعتزلة إليه مع أا تنظر إىل الناس بالعني اليت ينظر ا مالئكة               

ال ظهور علمه وبراعته وتقدمه على كل أحـد يف  ، فلو السماء إىل أهل األرض مثالً    
  .فضيلته ملا انقادت له املعتزلة

ب من إمجاع فرق األمة علـى  ومما يدل على صحة ما رواه السيد أبو طال     : إىل قوله 
  : ويقرع الزيدية$زيد بن علي ملا كان من فضله قول شاعر اخلوارج يرثي زيدا 

  يا با حسني واألمـور إىل مـديٍ       
   

  أوالد درــارواةَز ــلموك وط    أس
  يا با حسني لو شـراة عـصابة          

  
  علقتك كان لـوردهم إصـدار       

   :وقال أيضا  
أوالد درــتالً ةَز ــلموك مب    أس

   
  م اخلميس لغـري ورد الـصادر      يو  

  تركوا ابن فاطمة الكرام جـدوده       
  

  مبكان مـسخلة لعـني النـاظر        
قلت لزيد بـن  : وروى حسن بن علي بن حيىي بن أيب يعال عن عمر بن موسى قال             

 أكان علي إماما؟: علي
أحد من اخللق مبرتلة رسـول اهللا        ، مل يكن  ا مرسالً  نبي #كان رسول اهللا    : فقال

 كان علي مـن     #ن لعلي ما ينكر الغالبية، فلما قبض رسول اهللا           وال كا  #
 ا للمسلمني يف حالهلم وحرامهم، ويف السنة عن نيب اهللا وتأويل كتاب اهللا             بعده إمام

               ا فلم يزل   فما جاء به علي من حالل أو حرام أو كتاب أو سنة كان رده عليه كفر
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 ١١ 

  .ا قبضه اهللا شهيدذلك حىت أظهر السيف وأظهر دعوته واستوجب الطاعة مثَّ
مث كان احلسن واحلسني فو اهللا ما ادعيا مرتلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم،                

ا أنـه  ، وأيـض $ من القول فيهما ما قال يف علي        #وال كان من رسول اهللا      
، وكانا إمامني عـدلني     #سيدا شباب اجلنة، فهما كما مسامها رسول اهللا         : قال

 من  #قبضهما اهللا تعاىل شهيدين، مث كنا ذرية رسول اهللا          فلم يزاال كذلك حىت     
 وواهللا ما ادعى علي بـن       ،بعدمها ولد احلسن واحلسني، ما فينا إمام مفترضة طاعته        

 وال كان من رسول اهللا      ، وال مرتلة علي   #احلسني أيب وال أحد مرتلة رسول اهللا        
 فهـؤالء يقولـون     ،# غري أنا ذرية رسول اهللا       ،فينا ما قال يف احلسن واحلسني     

      ا ا هو له، لبئس الولد أنا من ولـد، إين إذً          حسدت أخي وابن أخي، أحسد أيب حق
ا هو له من اهللا، فواهللا ما ادعاها علي بن احلسني وال ادعاهـا            ن جحدته حق  لكافر إِ 

  .أخي حممد بن علي منذ صحبته حىت فارقين
م وعلى املسلمني من شـهر      إن اإلمام منا أهل البيت املفروض علينا وعليك       : مث قال 

على أحكامه وعرف بذلك، فـذلك       سيفه ودعا إىل كتاب ربه وسنة نبيه وجرى       
فأما عبد جالس يف بيته، مرخ عليه سـتره،         . اإلمام الذي ال تسعنا وإياكم جهالته     

مغلق عليه بابه جيري عليه أحكام الظاملني ال يأمر مبعروف وال ينهى عن منكر فأىن               
فروضة طاعته؟ا ميكون ذلك إمام 

يا حممد هـل    : قال يل جعفر بن حممد    : ويف فضل زيد ما روى حممد بن سامل قال        
  وال : ال، قـال  : فهل رأيت فينا مثله؟ قلـت     : نعم، قال : ا؟ قلت شهدت عمي زيد

أظنك واهللا ترى فينا مثله إىل أن تقوم الساعة كان واهللا سيدنا، ما ترك فينا لـدين                 
  .وال دنيا مثله

 هذا سيد بـين هاشـم، إذا        :-وأشار إىل زيد  -  بن علي أنه قال    وروى عن حممد  
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 ١٢ 

  .دعاكم فأجيبوه، وإذا استنصركم فانصروه
: 

وملا دعا اخللق إىل كتاب اهللا وسنة جده، أخربهم مبا عهد إليه آباؤه بأنـه سـيقتل           
 .ويصلب، وأمرهم بالتثبت يف الدين، وأن ال يقاتلوا على الشك

احلمد هللا الذي أكمل يل ديين،      «:  اهللا عليه حني خفقت عليه الرايات      وقال صلوات 
     ا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ومل آمر يف أمته مبعروف،     واهللا ما يسرين أين لقيت حممد

ومل أهم عن منكر، واهللا ما أبايل إذا قمت بكتاب اهللا وسنة نبيه، أنه تأجج يل نار،             
 رمحة اهللا، واهللا ال ينصرين أحد إال كـان يف           مث قذفت فيها، مث صرت بعد ذلك إىل       

الرفيق األعلى، مع حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني، وحيكم أما ترون هـذا             
يا معاشر الفقهاء، ويا أهـل      .  وحنن بنوه  #القرآن بني أظهركم، جاء به حممد       

  .احلجا أنا حجة اهللا عليكم
زان علم اهللا، وورثه وحـي اهللا،       حنن األوصياء، والنجباء، والعلماء، وحنن خ     : وقال

أي أهل املراقبة للصلوات، يف هذه . وعترة رسول اهللا، وشيعتنا رعاة الشمس والقمر 
 واملصحف منشور بني    -وقال. $  ذا املعىن فسر كالمه الناصر للحق      ،األوقات

سلوين، فواهللا ما تسألوين عن حالل وحرام، وحمكم، ومتشابه، وناسـخ،           : -يديه
مثال، وقصص، إال أنبأتكم به، واهللا ما وقفت هذ املوقف إال وأنا أعلم      ومنسوخ، وأ 

  .أهل بييت مبا حتتاج إليه هذه األمة
يف زمن هشام بن عبدامللك األموي، ليلة اجلمعة خلمس بقني مـن            : $ استشهد

 .حمرم سنة اثنتني وعشرين ومائة، وله من العمر ست وأربعون سنة

 $: 
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 ظهور رائحة املسك منه بعد      :منهامجة، حال قتله، وصلبه، وحتريقه،       كرامات   وله
: ا يقـول  أهكذا توجد رائحة املصلوبني؟ فسمعا هاتفً     : ه، حىت قال رجل آلخر    صلبِ

  .هكذا توجد رائحة أبناء النبيني، الذين يقضون باحلق وبه يعدلون
 العنكبوت،   أن اهللا تعاىل سخر ما مينع من كشفه عند صلبه، فنسجت عليه            :ومنها

  .فلما أزالوه استرخى من جسده من السرة إىل الركبة ما ستر مجيع ذلك
 أا ملا كثرت اآليات حال بقائه أحرقوه، وذروه يف البحر، فاجتمع يف ذلك              :ومنها

 .املوضع كهيئة اهلالل
.  الصديق والعدو بـال منـازع      قد رأيناه، ويراه  : -صاحب القواعد -قال الديلمي   

�tβρß‰ƒÌ& انتهى ãƒ (#θä↔ Ïÿ ôÜã‹ Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝ Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ ^]صـلوات اهللا عليـه     .  اآلية ]٨: الصف
اوعلى الباذلني أنفسهم يف رضاء اهللا حق.  

 اإلمام حيىي وجده أبو هاشم عبداهللا بن حممد بن احلنفية، وعيسى، وحممد،             :أوالده
 . %واحلسني، وأعقب هؤالء الثالثة من ولده

ألخبار يف اإلمام، واإلطالع على خطبة ومقاماته ومواقفـه،      ومن أراد اإلستكمال ل   
فعليه بكتب اإلمام اهلادي إىل احلق، واإلمام املؤيد باهللا، وأيب طالب، واإلمام أمحد             
  .بن سليمان، وأيب العباس، واملنصور باهللا، واألمري احلسني، وغريهم من علماء األمة

. وكتاب اإلميان . ب معاين القرآن  وكتاب غراي .  كتاب تفسري القرآن   :ومن مؤلفاته 
وكتاب اإلحتجاج يف القلة    . وكتاب اخلطب، والتوحيد  . وكتاب الرد على املرجئة   

وكتاب . وكتاب الرسالة يف إثبات الوصاية    . وكتاب فضائل أمري املؤمنني   . والكثرة
. وكتاب املـواعظ واحلكـم    . وكتاب املناظرات . وكتاب تفسري الفاحتة  . الصفوة

  .حلديثي والفقهيواموعان ا
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 ١٤ 

  .صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آبائه الطاهرين
  :الزلف
١٨- ويحي ى بن زيد  هللاِ  عاد   ا ثـائر  
  

  أهلِ ومهدي   ـ    البيت من ذا ي دافع  
 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

 
 .سنة سبع وتسعني على األرجح :$مولده 

 قد رأى   $ بعد أبيه، وقتل وعمره مثان وعشرون سنة، وكان قاتل حيىي            $ قام
ايف منامه أنه يقتل نبي.  

: مثـل : قال اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني عليهما السالم يف سياق األئمة            
زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، إمام املتقني، والقـائم حبجـة رب                 

  .بنه حيىي بن زيد، احملتذي بفعلها: العاملني، ومثل
، حسن اللحية، حني استوت، وكان مثـل أبيـه          )١( كان قطط الشعر   :$ صفته

 .عليهما السالم يف الشجاعة، وقوة القلب، ومبارزة األبطال
وأوالده رضي اهللا عنه الذي أمجـع       :  قال اإلمام أبو طالب يف اإلفادة      :$ أوالده

لـه  : نه ولد أم احلسن حسنة، وقال غريهـم      عليه أصحاب األنساب من الطالبيني أ     
درجوا صغارا، وأم احلسني درجت صغرية، وأمجعوا أال بقية ليحىي          . أمحد، واحلسني 

  .انتهى باختصار. $
يا عباد اهللا إن األجل حمضرة املـوت، وإن         : ومن كالمه ألصحابه يف بعض مواقفه     

                                   
 .احلسن اجلعودة : الشديد اجلعودة، وقيل : القطط بفتحتني) ١(
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 ١٥ 

 رمحكـم اهللا إىل     املوت طالب حثيث، ال يفوته هارب، وال يعجزه مقيم، فاقدموا         
أقدموا وال تنكلوا، فإنه ال شرف أشرف      ... عدوكم، وأحلقوا بسلفكم، اجلنة اجلنة      

  :وقال.من الشهادة يف كالم له
  يا ابن زيد أليس قد قـال زيـد        

  
  من أحب احليـاة عـاش ذلـيال         

  كن كزيد فأنـت مهجـة زيـد        
  

  تتخذ يف اجلنـان ظـال ظلـيال         
، الوليد بن يزيد بن عبدامللك األمـوي، بعـد           يف أيام فرعون هذه األمة     :استشهد  

 .صالة اجلمعة، يف شهر رمضان سنة ست وعشرين ومائة

: 
 )١(أبو القاسم حممد بن أيب األئمة عبداهللا الكامل احملـض         : واإلمام املهدي هو اإلمام   

  . %بن احلسن بن احلسن السبط
 آدم اللون شديد األدمة، قد $كان :  اإلفادة يف $ قال اإلمام أبو طالب      :صفته

 .خالط الشيب يف عارضيه
: ومثل: قال اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني عليهما السالم يف سياق األئمة            

حممد بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، الذي جاء يف اخلـرب                 
أال وإنه سيقتل    «: دينة، فقال ، أنه خرج ذات يوم إىل باب امل       #عن رسول اهللا    

يف هذا املوضع، رجل من أوالدي، امسه كامسي، واسم أبيه كاسم أيب، يسيل دمـه               
من هاهنا إىل أحجار الزيت، وهو النفس الزكية، على قاتله ثلـث عـذاب أهـل              

  .)٢(»النار
                                   

 .يكن يف أمهاته أم ولد، ويسمى أيضا صريح قريش لذلك احملض ألنه مل يمس) ١(
 .٧٣ - ٧٢/ ٢رسائل العدل والتوحيد ) ٢(
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 ١٦ 

. ، وبايعته املعتزلة مع الزيدية، وفـضالء األئمـة        )١( يف مجادى من هذه السنة     :قيامه
 املتويف سنة مثان وأربعني ومائة، عن مخس وسـتني   $وخرج معه جعفر الصادق     

وانيق بقتل جعفر    أبو الد  وقد هم . سنة، مث استأذنه يف الرجوع، لكرب سنه، وضعفه       
موسى الكاظم، وعبداهللا، وكـذلك     : وأخرج معه ولديه  . الصادق، فعصمه اهللا منه   

 . %يد بن عليعيسى بن زيد بن علي، واحلسني بن ز: اإلمام
ويف أمايل اإلمام أيب طالب يف الباب التاسع والثالثني بسنده إىل علي بن موسى بن               

أرسل أبو جعفر املنصور إىل جعفر بن حممـد عليهمـا    : ، قال %جعفر عن أبيه    
يا ربيع إذا أنا كلمته مث ضربت بإحـدى         : ا، وقال ا ونطع السالم ليقتله فطرح سيفً   

ه، فلما دخل جعفر بن حممد عليهما السالم، ونظر         يدي على األخرى فاضرب عنق    
 يا  ا بك وأهالً  مرحب: إليه من بعيد فرق أبو جعفر على فراشه قال يعين حترك، وقال           

ما أرسلنا إليك إال رجاء أن نقضي ذمامك ونقضي دينك مث سأله مسألة      . أبا عبداهللا 
ربيع ال متـضي    لطيفة عن أهل بيته، وقال قد قضى اهللا دينك وأخرج جائزتك، يا             

يا أبا  :  فلما خرج هو والربيع، قال     ،ثالثة ما قلته حىت يرجع جعفر بن حممد إىل أهله         
عبداهللا أرأيت السيف والنطع إمنا كانا وضع لك فأي شيء رأيتك حترك به شفتيك،             

حسيب الرب من املربوبني، وحسيب     : نعم يا ربيع ملا رأيت الشر يف وجهه قلت        : قال
ني، وحسيب الرازق من املرزوقني، وحسيب اهللا رب العاملني، حسيب  اخلالق من املخلوق  

من هو حسيب، حسيب من مل يزل حسيب، حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو     
  .رب العرش العظيم

ـ  ي -املتوىف سنة مائة وتسع وسـبعني     -  اإلمام مالك بن أنس األصبحي     وكان ي فت
                                   

 .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل . أي سنة استشهاده ) ١(
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 ١٧ 

وقرأ علـى   . خيه اإلمام إبراهيم بن عبداهللا    باخلروج مع اإلمام حممد بن عبداهللا، وأ      
 . %اإلمام جعفر بن حممد الصادق

واستشهد اإلمام حممد بن عبداهللا يف شهر رمضان الكرمي، سنة مخس وأربعني ومائة، 
اثنتان ومخسون سنة، وكان لقبه النفس الزكية، وكان فيه خـامت يف           : وله من العمر  

  :ويف ذلك يقول الشاعر. #كتفه، يشبه خامت النبوة يف رسول اهللا 
  وإن الذي تروي الـرواة لـبني       

  
  إذا ما ابن عبداهللا فـيهم جتـردا         

  لــه خــامت مل يعطــه اهللا غــريه  
  

  وفيه عالمات من الـرب واهلـدى        
إين على قتال هؤالء، فإن زالت الشمس ومطرت السماء فإين مقتول،           : وقال ألهله   

 أنه  -ين أظفر بالقوم، مث أمرهم     ريح فإ  وإن زالت الشمس، ومل متطر السماء، وهبت      
خاف عليها من أعداء  ا أن حيرقوا كتب-إذا أتت األمارة من اهللا اليت تدل على قتله 

اهللا، وكان أشبه اخللق يف محالته باحلمزة بن عبداملطلب، وكان عنده سيف أمـري              
 .املؤمنني صلوات اهللا عليه ذو الفقار

 أنه كان إذا محـل      $ويف حديثه   : $ زةقال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن مح      
عليهم مسعت فيهم قصفة كأجيج النار يف أمجة القصب، وكان يشبه يف الفـصاحة              

  .)١(جبده علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه
وكان يقاتل بالسيف، فيضرب ضرب جده علي بن أيب طالب عليه           : قال يف الشايف  

اللهم إم عجزوا عن احتمال     : حابهأفضل الصالة والتسليم، وقال ملا ازم عنه أص       
أمرك، واجلهاد مع ولد نبيك، فاجعلهم يف حل من بيعيت، مث عطف على النـاس يف        

                                   
  .١٩٩/ ١الشايف ) ١(
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 ١٨ 

قلة من أصحابه، أهل البصائر خاصة، وأهل بيته، وقاتل حىت قتل يف املوضع الـذي             
  .)١( أنه يقتل فيه، يف احلرم الشريف من املدينة املطهرة#أخرب جده الرسول 

اليت واجهته بالقتال، أنفذها أبو الدوانيق، عبداهللا بن حممد بن علـي بـن              واجلنود  
عبداهللا بن العباس، وكان عبداهللا ممن بايع اإلمام املهدي، فنكث بيعته، وادعى امللك        

  .لنفسه، كما تقدم يف ذكر من قتل يف أيامه من أهل البيت
 .م، صلوات اهللا عليه)٢(قرب جسده الشريف إىل جنب احلسن السبط

قال يف الطبقات حممد النفس الزكية إىل قوله حممد بن عبداهللا الكامل، قـال ابـن                
إمنا لقب املهدي حلديث إن املهدي امسه امسي واسم أبيه اسم أيب وتطلعت إليه      : عنبه

  .نفوس بين هاشم وعظموه وكان جم الفضائل كثري املناقب
ب فقيل له يف ذلـك،      حكى أبو الفرج أن املنصور أخذ بركابه ذات يوم حىت رك          

وحيكم هذا مهدينا أهل البيت، وكان املنصور قد بايعه وألخيه إبراهيم مـع             : فقال
 .مجاعة من بين هاشم

 ويف مقاتل الطالبيني بسند صحيح أن مجاعة من بين هاشم اجتمعوا بـاألبواء            :قلت
 بأي شيء ختدعون أنفسكم، فـواهللا لقـد         :وقال أبو جعفر أي املنصور    : إىل قوله 

ا وال أسرع إجابة منهم إىل هـذا         أعناقً »أي أميل  « أصور متم ما الناس إىل أحد    عل
قد واهللا صدقت إن هذا هلو الذي نعلم فبـايعوا          : الفىت يريد حممد بن عبداهللا، قالوا     

مجيع ا ومسحوا على يديه وبسنده، قال     ا حممد :   ا مرتني إحدامها   بايع أبو جعفر حممد

                                   
  .١٩٩/ ١الشايف ) ١(
 .بـاب املدينـة املنـورة حيـث قتـل     هذا على رواية يف مقاتل الطالبيني ومصابيح أيب العباس، واملـشهور أن قـربه ب   ) ٢(

 .انتهى من املؤلف 



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ١٩ 

أما إنه إن أفـضى     :  خرج أمسك له بالركاب، مث قال      مبكة يف املسجد احلرام، فلما    
  .إليكما األمر نسيت يل هذا املوقف

ـ              : إىل قوله  ر وكان مالك بن أنس قد أفىت باخلروج مع حممد وبايعـه فلـذلك تغي
إنه خلع أكتافه، انتهى، وقد خرج له أبـو داود والترمـذي            : املنصور عليه، فيقال  

فإذا كان هـذا يف     : ال يتايع على حديثه قال    : والنسائي ووثقه، وأما البخاري فقال    
  .لته وديانته فما ظنك مبن هو دونهحق إمام من أئمة أهل البيت متفق على جال

 نيب لقلنـا    #قال عيسى بن زيد لو أن اهللا أخربنا يف كتابه أن يكون بعد حممد               
 به عن    ويف احلدائق الوردية ما روينا باإلسناد املوثوق       :قلت .ذلك حممد بن عبداهللا   

رأيت أبا جعفر الذي لقب من بعد باملنصور يومـا،       : عمري بن الفضل اخلثعمي قال    
وذلك يف زمن بين أمية وقد خرج حممد بن عبداهللا من دار أبيه، وله فرس واقـف                 

 ، فلما خرج وثب أبو جعفر فأخذ بركابه حىت ركب         ،على الباب مع عبد له أسود     
وكنت حينئذ أعرفه وال    : د، فقلت له  مث سوى عليه ثيابه على السرج، ومضى حمم       

 قال هذا حممد بن عبداهللا     : ا من هذا الذي عظمته هذا اإلعظام إىل قوله        أعرف حممد
بن احلسن بن احلسن مهدينا أهل البيت، وانظر إىل أيب جعفر امللقـب باملنـصور               

بعد وصنيعه إىل حممد بن عبداهللا عليهما السالم وإقراره بفضله، وما انتهى إليه حاله             
 الذي حرم فيه عض شجره فكيـف        #ذلك من سفك دمه يف حرم رسول اهللا         

  .بغصن من أغصانه 
وروينا عن إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن أنه سئل عن أخيه حممد عليهما               

 وعده أن جيعل    # املهدي الذي يذكر فقال املهدي عدة من اهللا لنبئه           السالم أهو 
  نه ومل يوقت زمانه، وقد قام أخي بفريضته عليه يف األمر    ا مل يسمه بعي   من أهله مهدي
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 ٢٠ 

باملعروف والنهي عن املنكر، فإن أراد اهللا أن جيعله املهدي الذي يذكر ففـضل اهللا               
مين به على من يشاء من عباده وإال فلم يترك أخي فريضة اهللا عليه النتظار ميعاد مل                 

  .يؤمر بانتظاره 
بن احلـسن    لقيت حممد بن عبداهللا بن احلسن        :وروينا عن أيب خالد الواسطي قال     

وما يسرك منه يا    :  فقال ؟يا سيدي مىت يكون هذا األمر     :  قبل ظهوره، فقلت   %
يا سيدي وكيف ال أسر بأمر خيزي اهللا به أعداءه وينـصر بـه              :  فقلت ؟أبا خالد 

ا  واهللا ما يـسرين أن الـدني       ،يا أبا خالد أنا خارج وأنا واهللا مقتول       : أولياءه، فقال 
بأسرها يل عوضا عن جهادهم يا أبا خالد إن امرأ مؤمنا ال يصبح حزينا وميـسي                

يا سيدي واهللا إن املؤمن     : قلت: حزينا مبا يعاين من أعماهلم إنه ملغبون مفتون، قال        
          ا، فقال لكذلك، ولكن كيف بنا وحنن مقهورون مستضعفون ال نستطيع هلم تغيري :

  .انتهى. م مجعا وأنفذوا من أرضهمنوا هليا أبا خالد إذا كنتم كذلك فال تكو
شـهد  : ، قال%وروي عن احلسني بن زيد بن علي     : $قال السيد أبو طالب     

مع حممد بن عبداهللا من ولد احلسني أربعة أنا وأخي عيسى وموسى وعبداهللا ابنـا               
 موسـى   $جعفر، وروى أن أول قتيل من املسودة، اشترك يف قتله بني يديـه              

ر بن حممد، وكانا حاضرين معه يف مجيع جهاده حىت قتل وأعطياه            وعبداهللا ابنا جعف  
بيعتهما خمتارين متقربني إىل اهللا تبارك وتعاىل وأستأذنه أبو عبداهللا جعفر بن حممـد              
عليهما السالم لسنه وضعفه بالرجوع إىل مرتله بعد أن خرج معه فأذن له وكانت              

بن علي بن أيب طالب، وخرج رايته مع األفطس احلسن بن علي بن علي بن احلسني          
معه املنذر بن حممد بن املنذر بن عبداهللا بن الزبري وابن أيب ذيب وابـن عجـالن                 
وخرج معه مصعب بن عبداهللا بن الزبري وابنه عبداهللا بن مصعب وأبو بكر بـن أيب      
سربة الفقيه الذي يروي عنه الواقدي وكان عمرو بن عبيد ونفر من أعيان املتكلمني 
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ة البصرة اختربوه، ووقفوا على غزارة علمه، ودعائه إىل القـول بالعـدل      من معتزل 
فبايعوه، ومن الناس من أنكر من أن يكون عمرو بايعه والصحيح هو األول ذكره              

  .$ السيد أبو طالب
وظهور دعوته خبراسـان ومبايعـة      : كان ظهوره باملدينة إىل قوله    : وقال يف الشايف  

هـ مخس وأربعـني  ١٤٥ا من مجادى اآلخرة سنة  لليلتني بقيت$مجهور أهلها له  
ال : ا سيفه، وهو يقـول ألصـحابه   متوشح$ومائة، وروي غرة رجب فخرج      

تقتلوا ال تقتلوا ودخل املسجد قبل الفجر فخطب الناس، وملا حضرت الصالة نزل             
   ا إال شرذمة وهرب رياح بن عثمان املري عامل أيب جعفر           فصلى وبايعه الناس طوع

نة وصعد دار مروان فأمر دم الدرجة فصعد إليه من أخذه مـن هنـاك               على املدي 
انفذته إىل أيب جعفر فبعث مجاعة      :  فسأله عن أخيه موسى، فقال     $وجاؤا به إليه    

من الفرسان خلفه فلحقوه فردوه إليه وخرج منها إىل مكة وبويع هنالك وعاد إىل              
تكلمني بايعوه وبايعـه علمـاء    املدينة إىل قوله، وقد كان عمرو بن عبيد وأعيان امل         

البصرة بعد أن وقفوا على غزارة علمه وسعة فهمه واجتمع عليه الزيدية واملعتزلـة              
والعلماء من أهل الفقه واملعرفة وعلموا دعاءه إىل العدل والتوحيد وإقامـة عمـود    

، وخرج $ االسالم، وقد كان أبو جعفر من مجلة من بايعه وبايعه جعفر بن حممد
كب على رأسه فقبله واستأذنه يف الرجوع إىل مرتله لسنه وضعفه وخـرج             معه مث ا  

 قـتاله  ةمعه ولداه عبداهللا وحممد ابنا جعفر وكان أول قتيل من املـسودة الفجـر       
وفـزع النـاس إىل     : واشتركا يف قتله وكان معه عيسى واحلسني ابنا زيد إىل قوله          

هللا والقيام معـه فأفتـاهم      مالك بن أنس األصبحي يستفتونه يف بيعة حممد بن عبدا         
بوجوب ذلك عليهم إىل قوله، وكان أبو جعفر ال ينكر حق حممد بن عبـداهللا وال                
يطمع يف األمر هو وال أحد من أهل بيته إال أن يكون هلم شركة القرابة يف اخلدمة                 
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  .واملشايعة
 قضاء املدينة عبدالعزيز بن املطلب املخزومي وكان على ديوان          $ووىل  : إىل قوله 

العطاء عبداهللا بن جعفر بن عبدالرمحن بن املسور بن خمرمه وعلى شرطته عبداحلميد           
وكان الناس يتحدثون بأمره وكان بني كتفيه خامت يشبه خامت          : إىل قوله . بن جعفر 

  .إخل.. وإن الذي تروي الرواة : ، قال فيه بعض شعراء الشيعة#رسول اهللا 
  :راسانالبيتني السابقني، وقال فيه بعض شعراء خ

ــا ــا وفين ــام لن ــدي ق ــبالء    إذا امله ــا اخلــري وانقطــع ال   أتان
ـ         اوقام بـه عمـود الـدين حق  

  
  ووىل اجلور وانكـشف الغطـاء       

         بنفسي يثـرب مـن دار هـاد  
  

ــاء     ــواهده ــن ش ــا م   عليه
 وحاد عنه محيد بـن  ، من عفاريت اإلنسوقتل يوم قتل سبعة عشر رجالً    : إىل قوله   

  حبيلة املرأة اهلامشيـة $ وملا ازم عسكره ،عاه إىل الربازقحطبة غري مره، وقد د
وكانت اليد له أمرت خادما بقناع أسـود       : إىل قوله . العباسية اليت كانت يف املدينة    

ا هلا آخرين صاحوا يف العسكر  وأمرت خدام#رفعه يف منارة مسجد رسول اهللا    
املدينة فالتفت الناس فأبصروا اهلزمية اهلزمية إن املسودة قد جاءوا من خلفكم ودخلوا    

فقال اللـهم   : إىل قوله . الراية السوداء على املنارة فلم يشكوا يف ذلك فازم الناس         
وقال ابرز إيل يا محيد، قال ال أبرز إليك وبـيين           : إىل قوله . إخل الكالم السابق  ... 

  .وبينك ممن ترى أحد فمىت أجنحتهم رأيت رأيي
 :مؤلفاته

 املشهور، ومسعت مجاعة مـن فقهـاء        »السري «وله كتاب   : بقال اإلمام أبو طال   
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، نقل أكثر مـسائل  )١ (»حممد بن احلسن «إن : أصحاب أيب حنيفة وغريهم يقولون   
  .السري عن هذا الكتاب

، قـتال   »احلسن «، و »علي « األشتر، قتل بكابل، وله عقب، و        »عبداهللا « :أوالده
 . باختصار من اإلفادةانتهى.  ذكره غري الطالبيني»احلسني«بفخ، و

: 
وذلك أنه ملا قتل حيىي بن زيد عليهما السالم، خـرج           . ويف عصره ظهرت العباسية   

ا أنه آخذ بثأر أهل البيت، مث وضع امللك يف العباسـية،             زاعم )٢(أبو مسلم اخلراساين  
 .وسلط اهللا عليه امللك الثاين فقتله

ا، أوهلم أبو العباس السفاح، وامسـه  ثني ملكًوكان عدة ملوك بين العباس سبعة وثال    
كاسم أخيه عبداهللا، وقد سبق نسبهم، وهو الذي أنشده بعض الشعراء وكان أبقى             

  :من بين أمية بقية بعد أن رفع عنهم السيف هذه األبيات
ــاس    أصبح امللـك ثابـت األسـاس       ــين العب ــن ب ــهاليل م   بالب

  :إىل أن قال

                                   
سـنة  » واسـط  «ـهو أبو عبداهللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين بالوالء، صاحب أيب حنيفة ومالزمه، ولد ب  ) ١(

 مـسعر بـن كـدام،   : ، ونـشأ بالكوفـة، فتفقـه علـى أيب حنيفـة حـىت صـار مـن كبـار أصـحابه، ومسـع               )هـ١٣١(
عـن  )  هــ ١٨٩( سـنة  »الـري «ـن ذر، واألوزاعي، والثوري، وغريهم كثري، تويف بـ ومالك بن مغول، وعمر ب    

  .١٨٤/ ٤، وفيات األعيان ٥٠٠املعارف . مثان ومخسني سنة
: هـو مـن اصـبهان، وقـال بعـضهم     : هو أبو مسلم عبدالرمحن بن مسلم، يف نسبه خالف كبري، فقال بعـضهم    ) ٢(

ســنة : بـن سـليط بــن علـي بــن عبـداهللا بـن عبــاس، ولـد      أنــه ا: مـن العـرب، وادعــى هـو   : مـن خراسـان، وقيــل  
املعـارف  ) هــ ١٣٧(سـنة  » رومية املدائن «ـونشأ عند إدريس بن عيسى، قتله أبو جعفر الدوانيقي ب  ) هـ١٠٠(

٤٢٠، ٣٧٠. 
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  ال تقــيلن عبــد مشــس عثــارا
  

   وغـراس  )١(ن كـل رقلـة    عطَواقْ  
  خوفهم أظهـر التـودد فـيهم        

  
  وم مـنكم كحـر املواسـي        

  أقصهم أيهـا اخلليفـة واقطـع        
  

  عنك بالسيف شـافة األرجـاس       
      اواذكروا مصرع احلسني وزيـد  

  
  وقتــيال جبانــب املهــراس    

  مث قتلهم، ومل يبق إال من له فسحة يف األجل، وانتقم اهللا منهم،  . إىل آخرها  
&y7Ï9≡x‹x.uρ ’ Ík<uθ çΡ uÙ÷èt/ tÏΗÍ>≈ ©à9$# $ KÒ ÷èt/^]وبعد أن متكنوا، وقع منـهم      . ]١٢٩: األنعام

  :اإلغالظ على آل حممد، والقتل والتشريد، كما قال أبو فراس
  ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت    

  
  )٢(تلك اجلـرائم إال دون نـيلكم        

ـ             سلطهم اهللا علـيهم، وقتلـوا      وامتد زمن العباسية إىل أن خرج التتر إىل بغداد، ف
، $احلـسني    املستعصم العباسي، يف اليوم الذي قتل فيه اإلمام املهدي أمحد بن          

واملستعصم آخر ملوك بين العباس، وقتل التتر يف بغداد ونواحيها ألف ألف ومثامنائة             
ألف، وأخربوا أكثر األرض، وقد أشار إىل خروجهم الوصي صلوات اهللا عليـه يف              

                                   
ــراء) ١( احلمــزة بــن :  صــخره منقــورة يكــون فيهــا مــاء، واملــراد بالقتيــل  :املهــراس -ق-متــت . النخلــة : بفــتح ال

 .يد الشهداء رضوان اهللا عليهم عبداملطلب س
هو أبو فراس احلارث بن أيب العـالء سـعيد بـن محـدان بـن محـدون احلمـداين، يعـود نـسبه إىل بـين تغلـب،                 ) ٢(

، أمـري فـارس، أحـد كبـار شـعراء      )هــ ٣٢٠(سـنة  » املوصـل  « ـوهو من أسرة مـن األمـراء والفرسـان، ولـد بـ          
  :والبيت من قصيدة له يف مدح اآلل مطلعها، ١٥٥/ ٢، واألعالم )هـ٣٥٧(الشيعة، تويف سنة 

ــضم   ــق مهتــ ــرم واحلــ ــدين خمتــ   الــ
  

  ويف آل رســـــــول اهللا مقتـــــــسم  
  :وبعدها  

  كم غدرة لكم يف الـدين واضـحة       
  

ــدكم     ــم دم لرســـول اهللا عنـ   وكـ
 .١٣١ - ١٢٨شراح ديوان أيب فراس   
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 .بعض خطبه
كانت مدة ملك العباسية مخسمائة سنة، مث من بعد صار امللـك يف اجلراكـسة               و

وكان ظهور علوي البصرة يف أيام املهتدي العباسي، وهو الرابع عشر من      . واألتراك
بن عيسى بن زيد بن علي      لي بن حممد بن أمحد      ع: بين العباس، وعلوي البصرة هو    

 سريته، سلطه اهللا على ظلمة بين       السجاد بن احلسني بن علي، ومل يرتض أهل البيت        
  .االعباس قتل من جنودهم مائيت ألف ومخسني ألفً

 .وقيامه سنة ست ومخسني ومائتني

 % :  
عبداهللا بن احلسن بن احلسن،     : ويف أيام أيب الدوانيق امللك الثاين من بين العباس قتل         

وأقام يف احلبس ثـالث سـنني       .  مخس وسبعني سنة   سنة مخس وأربعني ومائة، عن    
ملا حـبس  : أفاده يف املقاتل، وفيه بسند صحيح عن حيىي ابن عبداهللا بن احلسن، قال   

يـا أم حيـىي     : أيب عبداهللا بن احلسن وأهل بيته جاء حممد بن عبداهللا إىل أمي فقال            
 حممد خري  يقول لك حممد بأنه يقتل رجل من آل       : أدخلي على أيب السجن وقويل له     

من أن يقتل بضعة عشر رجال، فأتيته فدخلت عليه السجن، فإذا هو متكئ علـى               
مهال يـا أم حيـىي فـال    : فجزعت من ذلك، فقال: برذعه يف رجله سلسلة، قالت   

: فاستوى جالسا مث قـال    : فأبلغته قول حممد قالت   : جتزعي فما بت ليلة مثلها قالت     
ذ يف األرض مذهبا فو اهللا ما حنتج عند اهللا          فليأخ: حفظ اهللا حممدا ال ولكن قويل له      

حدثين عيسى بن زيد : غدا إال أنا خلفنا وفينا من يطلب هذا األمر، وفيه بسنده قال      
حدثين صاحب حممد بن عبداهللا أن حممدا وإبراهيم كانا يأتيان أبامها معـتمني          : قال

ـ     : فيقول يف هيئة األعراب فيستأذنانه يف اخلروج       إن  ا ويقـول   ال تعجال حىت متلك



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٢٦ 

  .منعكما أبو جعفر أن تعيشا كرميني فال مينعكما أن متوتا كرميني
حدثين أمحد بـن    : ، وفيه قال  )٩/١٩٤(والطربي  ) ٥/١١(ابن األثري   : ويف اهلامش 

حدثنا غسان بن أيب غسان مـن  : أخربنا حيىي بن احلسن، قال: حممد بن سعيد، قال   
دخلنا على عبداهللا بن احلـسن      : قالحدثين أيب عن احلسن بن زيد،       : بين ليث، قال  
إليه رياح نكلمه يف أمر ابنيه، فإذا به على حقيبة يف بيت فيه تـنب   بن احلسن بعثنا

       يا ابن أخـي واهللا لبلـييت   :  فقالفتكلم القوم حىت إذا فرغوا من كالمهم أقبل علي
هللا بنه، وهـو    ا، إن اهللا عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح          #أعظم من بلية إبراهيم     

 إن هذا هلو البالء املبني، وإنكم جئتموين تكلموين يف أن أيت بابين     : طاعة قال إبراهيم  
هذا الرجل فيقتلهما وهو هللا جل وعز معصية فواهللا يا ابن أخي لقد كنـت علـى                 

افراشي فما يأتيين النوم، وإين على ما ترى أطيب نوم. 
حدثنا احلسن بن احلسني عن     : الأنبأنا بكار بن أمحد ق    : حدثنا علي بن العباس قال    

كان موسى وعبداهللا ابنا جعفر عند حممد بن عبداهللا فأتـاه        : سليمان بن يك، قال   
فـإن  : ما أحب ذلك، قـال : حتب أن يصطلم أهل بيتك قال:  مث قال ،جعفر فسلم 

قد أذنت لك مث التفت حممد بعـد مـا          : رأيت أن تأذن يل فإنك تعرف عليت، قال       
احلقا بأبيكما فقد أذنت لكمـا      : ى وعبداهللا ابين جعفر، فقال    مضى جعفر إىل موس   

ارجعـا فمـا   : قد أذن لنا، فقال جعفر    : ما لكما قال  : فانصرفا فالتفت جعفر فقال   
اكنت بالذي أخبل بنفسي، وبكما عنه فرجعا فشهدا حممد.  

: حدثنا حيىي بن احلسن بن حممد بن عبدالواحد، قـال         : أخربنا علي بن العباس، قال    
ثنا حيىي بن احلسن بن الفرات عن غالب األسدي قال مسعت عيسى بـن زيـد               حد
 أنه باعث بعده نبيا، لكان ذلك النيب حممد بن          #لو أنزل اهللا على حممد      : يقول

حيىي بن احلسن فيما حدثين ابن سعيد عنه قال يعقوب بن           : عبداهللا بن احلسن، فقال   
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 أمية، وهو يف نفر من بـين أبيـه،    مسعت أبا جعفر املنصور يقول يف أيام بين  :عريب
 أعلم بدين اهللا وال أحق بوالية األمر مـن حممـد بـن             #ما يف آل حممد     : قال

فلما :  وبايع له وكان يعرفين بصحبته واخلروج معه، قال يعقوب بن عريب            ،عبداهللا
حدثنا حيىي بن   : قتل حممد حبسين بضع عشرة سنة، وفيه حدثين أمحد بن سعيد قال           

كان ابن فضالة النحـوي     :  حدثين أبو عبداحلميد الليثي عن أبيه قال       : قال ،احلسن
اجتمع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد يف بيت عثمان بن عبـدالرمحن             : خيرب قال 

عمرو بن عبيد، فمن يقوم ـذا       : املخزومي من أهل البصرة فتذاكروا اجلور فقال      
 من أصبح خري هذه األمة األمر ممن يستوجبه، وهو له أهل فقال واصل يقوم به واهللا     

حممد بن عبداهللا بن احلسن فقال عمرو بن عبيد ما أرى أن نبايع وال نقوم إال مـع                  
واهللا لو مل يكن يف حممد بن عبداهللا أمـر   : من اختربناه وعرفنا سريته فقال له واصل      

يدل على فضله إال أن أباه عبداهللا بن احلسن يف سنه وفضله وموضعه قد رآه هلـذا                 
 وقدمه فيه على نفسه لكان لذلك يستحق ما نراه له فكيف حبال حممد يف    أهالًاألمر  

خرج مجاعة من أهل البصرة من املعتزلة منهم واصـل بـن       : نفسه وفضله إىل قوله   
 وعمرو بن عبيد وغريمها حىت أتو سويقة فسألوا عبداهللا بن احلسن أن خيرج              ،عطاء

 فسطاطا، واجتمع هو ومن شاوره من هلم ابنه حممدا حىت يكلموه فطلب هلم عبداهللا    
 فحمد اهللا   : إىل قوله  ،ثقاته أن خيرج إليهم إبراهيم ابن عبداهللا فأخرج إليهم إبراهيم         

وأثىن عليه، وذكر حممد بن عبداهللا وحاله ودعاهم إىل بيعته وعذرهم يف التأخر عنه،   
  .اللهم إنا نرضى برجل هذا رسوله فبايعوه وانصرفوا إىل البصرة: فقالوا

وروى بسنده قال كان أبو خالد الواسطي والقاسم بن مسلم السلمي مع حممد بن              
عبداهللا بن احلسن وكانا من أصحاب زيد بن علي صلوات اهللا عليه، قال القاسم بن            

 ... مسلم حملمد بن عبداهللا بن احلسن يا أبا عبداهللا
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رين أن األمـة    يا قاسم بن مسلم ما يس     : فتناول سوطه من األرض مث قال     : إىل قوله 
اجتمعت علي كمعالق سوطي هذا وإين سئلت عن باب احلالل واحلرام، ومل يكن             
عندي خمرج منه، وفيه بسنده شهد مع إبراهيم بن عبداهللا من أصحاب زيـد بـن                

  .علي
إىل قوله سالم بن أيب واصل احلذاء ومحزة بن عطاء الربين وخليفـة بـن حـسان                 

خرج مع إبراهيم بن عبداهللا عبداهللا بن جعفر        : الكيال، وكان أفرس الناس، إىل قوله     
هو والد علي بن عبداهللا     : املدائين، قال يف اهلامش يف الطربي ابن جعفر املديين، قلت         

املديين احملدث الكبري املعدود هو وولده من ثقات حمدثي الشيعة وهو شيخ البخاري             
  .وغريه

 .العشاء ستني سنةواإلمام عبداهللا بن احلسن هو الذي صلى الفجر بوضوء 
 يف الـسجن، يف     $تويف  : واحلسن الثالث، ابن احلسن الرضا، بن احلسن السبط       

 .ذي القعدة، سنة مخس وأربعني ومائة، عن مثان وستني سنة
واإلمام إبراهيم الشبه بن احلسن بن احلسن، تويف يف شهر ربيع األول، سنة مخـس               

  .وأربعني ومائة، وله سبع وستون سنة
سن الثالث ابن احلسن الرضا بن احلسن السبط، وهو والـد اإلمـام             وعلي بن احل  

احلسني بن علي صاحب فخ، وهو الذي قال له عمه عبداهللا بن احلسن يدعو علـى       
إن لنا مرتلة عند اهللا ال نناهلا إال ذا، أو أبلـغ منـه، وإن أليب    : أيب الدوانيق، فقال  

  .ا هذه البلية، أو ما هو أعظمالدوانيق موضعا يف النار، ال يبلغه حىت ينال من
 . يف حمبسهم، باهلامشية، وهو ساجد، وعمره مخس وأربعون سنة$تويف 

 تويف يف شهر رمضان الكرمي، وهو ابن مخس وثالثـني سـنة،          $وأخوه العباس   
وأخومها عبداهللا، تويف يوم األضحى، وله ست وأربعون سنة، وإمساعيل الديباج بن            
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  . السبطإبراهيم بن احلسن بن احلسن
حممد الديباج األصفر، ويعقوب، وإسحاق، أبناء إبراهيم بن احلسن بـن           : وإخوته
 .$ احلسن

مسرت يداه  قتل هؤالء بضروب من القتل، فمنهم من بين عليه وهو حي، ومنهم من
 .يف األرض

يدفن مـن   «:  فيهم#قال رسول اهللا . والذين دفنوا بشاطئ الفرات سبعة منهم  
 .»فرات، مل يسبقهم األولون، وال يدركهم اآلخرونولدي سبعة بشاطئ ال

      ا عامل أيب جعفر قال أليب البختـري خـذ          روى يف تاريخ الطربي بسنده أن رياح
 حىت وقف على عبداهللا بن احلـسن        ا علي بيدي ندخل على هذا الشيخ فأقبل متكئً      

د سلفت إليه   أيها الشيخ إن أمري املؤمنني واهللا ما استعملين لرحم قريبة وال ي           : فقال
واهللا ال لعبت يب كما لعبت بزياد وابن القسري واهللا ألزهقن نفـسك أو لتـأتيين                

نعم أما واهللا إنك ألزيرق قـيس       : بأبنيك حممد وإبراهيم قال فرفع رأسه إليه، وقال       
ا بيـدي   فانصرف رياح واهللا آخذً: قال أبو البختري   ،املذبوح فيها كما تذبح الشاة    

قلت واهللا إن هذا ما اطلـع علـى   : ه ليخطان مما كلمه قال أجد برد يده وإن رجلي    
ا ويلك فواهللا ما قال إال ما مسع قال فـذبح ذبـح الـشاة، وروى                إيه: الغيب قال 

 بسنده إىل احلسني بن زيد بـن        -هـ١٤٤ يف حوادث سنة     ٩ ج ١٩٤الطربي ص 
، قال غدوت إىل املسجد فرأيت بين حسن خيرج م من دار مروان مع              %علي  
مـا  : األزهر يراد م الربذة فانصرفت فأرسل إيل جعفر بن حممد فجئته فقـال    أيب  

أجلس فجلست فـدعا    :  قال ،رأيت بين حسن خيرج م يف حمامل      :  فقلت ؟وراءك
ا له مث دعا ربه دعاءً     غالم ذهب فإذا محلوا فأت فأخربين فأتاه      ا :ا مث قال لغالمه    كثري

 بن حممد فوقف وراء ستر شعر يبصر من      قد أقبل م قال فقام جعفر     : الرسول فقال 



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٣٠ 

د ومجيع أهل بيته لع بعبداهللا بن حسن يف حممل معادله مسوورائه وال يبصره أحد فطُ
فلما نظر إليهم جعفر مهلت عيناه حىت جرت دموعه على حليتـه مث             : كذلك، قال 

  .يا أبا عبداهللا واهللا ال حتفظ هللا حرمة بعد هؤالء: أقبل علي فقال
يف املقاتل عن جعفر الصادق وزاد بعد قوله واهللا ال حتفظ هللا حرمة بعد              وروى هذا   

 مبا أعطوه من البيعة #هؤالء واهللا ما وفت األنصار وال أبناء األنصار لرسول اهللا     
حدثين أيب عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالـب أن             : على العقبة مث قال جعفر    

كيف آخذ عليهم؟ قال خـذ  :  فقال»خذ عليهم البيعة بالعقبة «: قال له  #النيب  
 ،عليهم يبايعون اهللا ورسوله قال ابن اجلعد يف حديثه على أن يطاع اهللا فال يعـصى        

وقال اآلخرون على أن متنعوا رسول اهللا وذريته مما متنعون منه أنفسكم وذراريكم،             
 فو اهللا ما وفوا له حىت خرج من بني أظهرهم مث ال أحد مينع يد المس اللـهم                : قال

  .فاشدد وطأتك على األنصار
:  ما لفظه  )٧٩ ص -هـ١٤٠٦ط الثانية عام    (قال يف كتاب حركة النفس الزكية       

فعلـى  : عقب ابن كثري على تعذيب آل احلسن ووفام يف سجن املنصور فقـال            
،  »١٠/٨٢ البدايـة  «، قال يف اهلامش     »املنصور ما يستحقه من عذاب اهللا ولعنته      

أهل املدينة حممدا على القتال معه ضـد الظـامل أيب           بايع  «: ٨٦وقال أيضا يف ص   
جعفر، إىل قوله أيد كثري من العلماء حركة النفس الزكية منهم عبداهللا بن يزيد بن               

 ولـه   ، وكان موضع تقدير أهل املدينة     ،هرمز شيخ اإلمام مالك وحممد بن عجالن      
 وأبو »ةحسن البصري املدين «ـ وكانوا يلقبونه ب،#حلقة يف مسجد رسول اهللا 

 وعبداهللا بن عامر األسلمي القاري، وعبدالعزيز بن حممـد       ،بكر بن أيب سربة الفقيه    
 كاملنذر بـن    ، وكانوا فرسانا علماء   ، كما أيده أحفاد الزبري بن العوام      ،الدراوردي

 ، جهينـة : كما أيدته القبائل العربية اـاورة للمدينـة   ، ومصعب بن ثابت   ،حممد
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رج معه من الطالبيني املشهورين موسى وعبداهللا ابنـا          وخ ، وغفار ، وأسلم ،ومزينة
 واحلسني  ، وصاحل بنو معاوية بن عبداهللا بن جعفر       ، ويزيد ، واحلسن ،جعفر الصادق 

 قـال يف   ، وعلي وزيد ابنا احلسن بن زيد بـن احلـسن          ،وعيسى ابنا زيد بن علي    
  .اهلامش

 ، حممدا يف حركته   ويالحظ من هذا التعيني أن أهل املدينة بشكل عام كانوا يؤيدون          
    حيث جند املخزومي والزهري والع٩٤ري والزبريي من أمرائه وقواده وقال يف ص    م 

 ، إن عدد جيش املدينة الذي يدافع عنها قليل بالنسبة إىل اجليش العباسـي             :ما لفظه 
ولكنهم عوضوا عن هذه القلة بالبطولة الفردية اليت تقف أمام العشرات وتتغلـب             

 وقاتل هو   ،ألول قاد املدافعني عن املدينة عيسى بن زيد بن علي         عليهم، ويف اليوم ا   
 ووقعت جراحات كـثرية يف      ،ا استمر من الصباح حىت الظهرية      شديد بنفسه قتاالً 

اب يف اجليش العباسي كانت تقوم      ش ويظهر أن فرقة الرمي بالن     ،صفوف أهل املدينة  
 أن األمور ال تسري كما      شعر عبداهللا بن جعفر بن املسور     . بدورها على أحسن وجه   

          ا وفسحة ليعيـد تنظـيم   جيب فاقترح على حممد أن يذهب اىل مكة لعله جيد خمرج
  .أموره وال ميكن العباسيني من نفسه

 وخشي أن تكرر نفس     ،رفض حممد هذا االقتراح وتذكر ما فعل يزيد بأهل املدينة         
   ب وقت الـضيق    وكيف يترك أهلها يف    ،ا للجيش العباسي  احلادثة فكيف يتركها ، 

ويف اليوم الثاين اشترك حممد يف القتال وكان يف مقدمة الصفوف وهـو مـشهور               
 ويصفه من رآه بأنه كان يفري الناس        ، ويشبهونه حبمزة بن عبداملطلب    ،بالشجاعة

محل راية حممد عثمان بن حممد بن خالـد          ا، وقد قتل بيده يومها سبعني رجالً      فري ،
وهـو  : هكذا، وحيمل على احلكاية قال    : حد، قلت  وكان شعاره أحد أ    ،بن الزبري 

 وأشـار يف اهلـامش إىل أن الطـربي ذكـره            ، يوم حـنني   #شعار الرسول   
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  ).٥٨٦ص٧ج(
: حدثنا عبدالعزيز بن أيب ثابت قـال   : وقال الطربي حدثين حممد بن حيىي قال      : قلت

 قال  ،انصرف حممد يومئذ قبل الظهر حىت جاء دار مروان فاغتسل وحتنط مث خرج            
بـأيب  :  دنوت منه، فقلت له: قال، حدثين عبداهللا بن جعفر:بدالعزيز بن أيب ثابت   ع

 فاخرج الـساعة    ، وما معك أحد يصدق القتال     ،أنت إنه واهللا مالك مبا رأيت طاقة      
يا أبا جعفر واهللا    :  فقال ،حىت تلحق باحلسن بن معاوية مبكة فإن معه جله أصحابك         

كتاب حركة النفس الزكية ومعـه ابـن        ويف  :  قلت ،لو خرجت لقتل أهل املدينة    
           ا أن يتـرك    خضري وامسه إبراهيم ابن مصعب ابن الزبري، وهذا األخري يناشد حممـد

املدينة ويذهب إىل البصرة، وهناك أخوه إبراهيم ويستطيع مجع الناس حوله مـرة             
  ثانية، ولكن حممد    ا يرفض هذا االقتراح رفض ا كما رفـض االقتـراح األول       ا قاطع

، ولكنه يريد أن تكتمل املأساه كما ها كان يعرف مصري   إىل مكة وكأن حممد    لذهابه
  ).ال تبتلون يب مرتني (:ويقول البن خضري: اكتملت يف كربالء إىل قوله

ويلتفت إىل ابن خضري ويطلب منه أن يذهب حيث شاء وهو يف حـل مـن                : قال
 عن أصدقائها  خلىنفوس الشريفة ال تستطيع أن تت      ولكن ال  ،مساعدته يف هذه الشدة   

وأيـن   (: فيقول له ابن خـضري ،يف اللحظات احلرجة ولو كان ذلك يكلفها املوت  
، وهذا ما حصل مع احلسني بن علي حني طلب من الذين حوله أن              )املذهب عنك 

   هم رفضوا، أستأذن ابن خـضري ودخـل   يتركوه وحده يواجه اجليش العراقي ولكن
ج أمري املدينة السابق رياح بن عثمان وأخـاه         املدينة واجته مباشرة إىل السجن فأخر     

 مث رجع وقاتل    ،عباس وذحبهما وأحرق الديوان الذي فيه ذكر أمساء أصحاب حممد         
 ومـن الـذين   ،تل وكان اخلراسانيون إذا رأوه ابتعدوا عنه وتفرقوا       مع حممد حىت قُ   

 صمدوا وصربوا مع حممد قوم من مدينة جهينة يقال هلم بنو شجاع كسروا أغماد             
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 ٣٣ 

  .أسيافهم، وقاتلوا حىت قتل أكثرهم
 فرفض هـذا    ،أراد حممد مبارزة محيد بن قحطبة من قواد اجليش العباسي         : إىل قوله 

  األخري وكأن حممد       اية املعركة إما بقتل أكرب قو اد اجليش املعادي أو مقتلـه      ا أراد
ا، وإمنـا   وقد ساق أكثر هذه األخبار يف الشايف واحلدائق الوردية وغريمه  : قلت ،هو

  .آثرنا النقل من كتب العامة املوثوق م عند الفريقني لتأكيد احلجة عليهم
 ملا حج أبو جعفر سنة أربعني حج        :وروى يف الشايف من طريق الطربي بسنده قال       

 فاجتمعوا مبكة وأرادا    ،تلك السنة حممد وإبراهيم ابنا عبداهللا بن احلسن ومها متغيبان         
أنا أكفيكموه، فقال   :  األشتر عبداهللا بن حممد بن عبداهللا      غتيال أيب جعفر فقال هلم    ا

-ال واهللا ال أقتله غيلة حىت أدعوه، فنقض عليهم أمرهم ذلك وكانوا قد أجم       : حممد
  .. بني أقوال األئمة واجلبابرة إن كنت من أهل الدين والبـصرية           )١(عوا عليه فافرق  
ر أن أبا جعفر كان     وكان شدة هرب حممد من أيب جعف      :  قال $إىل آخر كالمه    

 فهذا أبو جعفر قد نكث البيعة مضافا إىل ما ركب من            ،قد عقد له مبكة مع املعتزلة     
  . وقد كان ال يدع هللا حرمة فيما يشد سلطانه،املعاصي
 آخر العترة سلخوا وجه      حرية إن توىل   ولقد صار الفقيه مبذهبه الواهي يف     : إىل قوله 

 جعفر بن حممد، وعبداهللا ابن احلسن وأهـل         وا عوده من حليه وإن توىل     مذهبه وعر 
وإن قال إمنا أريد احلسن واحلسني  بيته فقد أمجعوا على عداوة بين العباس وختطيتهم،

بن احلسن نقض عليه ذلك حفظ الوالء        السالم، وعلي بن احلسني واحلسن       عليهما
نب  فهو يف مذهبه هذا كصاحب الثياب اخللقة كلما خاطها من جا           ،ملعاوية ويزيد 

 . فنعوذ باهللا من اعتقاد يؤدي إىل احلرية يف الدنيا واآلخرة،تك من جانب آخر
                                   

 .٧٦ىل الزلف إرجع إ. متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل. لفقيه اخلارقة $  قال اإلمام  ) ١(
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 ١

 
، وهو شقيق   %اإلمام أبو احلسن إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن السبط            

 . اإلمام حممد بن عبداهللا النفس الزكية
  .سنة مخس وتسعني :$مولده 
إنه كان سائل اخلدين، خفيف العارضـني،   : $ قال اإلمام أبو طالب      :$صفته

 .)١( السجود يف جبهته وأنفهأقىن األنف، حسن الوجه، قد أثر
 .وبايعته املعتزلة مع الزيدية، وفضالء األئمة). ١٤٥(دعا بعد قتل أخيه سنة 

. وعمره مخسون سنة.  يف ذي احلجة من هذه السنة     )٢( يف أيام أيب الدوانيق    :استشهد
  : ملا خرج ببين حسن قال إبراهيم بن عبداهللا بن حسن : قال الطربي:قلت

ـ  ما ذكرك الدمنة ا      لقفار وأهل ال
  

ــوا     ـــدار إمــا نــأوك أو قرب
   ـ     إال سفاه   ا وقد تفزعـك الـش

  
  طــبـــيب بلــون كأنــه الع  

  ومر مخسون من سـنيك كمـا        
  

  لك احلاســبون إذ حــسبواعــد  
  :إىل قوله  

ـ                      ـنفسي فدت شيبة هناك وظن
  

  ا بـه مـن قيـوده نـدب        بوبـ  
  والسادة الغـر مـن بنيـه فمـا          

  
ــب ف   ــسب روق ــه إال وال ن   ي

  
                                   

 .خ : اإلفادة) ١(
يف ذي » الـشراة  «ـبن حممد بـن علـي بـن عبـداهللا بـن عبـاس اهلـامشي الـدوانيقي، ولـد بـ              هو أبو جعفر عبداهللا     ) ٢(

ا مـن املـسرفني، أسـرف يف قتـل     ، كان عاليـ )هـ١٣٦(وبويع له يف ذي احلجة أيضا سنة )  هـ  ٩٥(احلجة سنة   
عـن ثـالث وسـتني سـنة وشـهور، وكانـت مـدة        ) هــ ١٥٨(ا سـنة  ، تويف يف ذي احلجة أيـض      % أهل البيت 

 ). سنة٢٢(ته والي
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 ٢

  يا حلق القيد ما تـضمنت مـن       
  

ــشوبه    ــم وبري ــسب)١(حل    ح
ـ           وأمهات مـن العواتـك أخـ

  
ـ         ـلصتك بـيض عقائـل عرب  

  كيف اعتـذاري إىل اإللـه ومل        
  

       يشهرن فيك املـأثورة القـضب  
  ومل أقــد غــارة ململمــة    

  
        فيها بنـات الـصريح تنتحـب  

ـ         والسابقات اجلياد واألسل الـ
  

ــ   ــنة ذُ ذبل فيـ ــا أس   بره
  حىت نويف بـىن نتيلـة بالقـسط         

  
  بكيل الـصاع الـذي احتلبـوا        

   وباألسـري الـذي    بالقتل قـتالً    
  

  بيف القيد أسرى مـصفودة سـلُ        
ـ           أصبح آل الرسول أمحد يف الـ

  
  جـرب  ـناس كذي عـرة بـه       

  ا هلم مـا جنـت أكفهـم       بؤس  
  

ــضبوا   ــة ق ــل مــن أم   وأي حب
  وأي حبل خـانوا املليـك بـه         

  
ــ   شــده الكــربد ــاق عق    مبيث

ويف الطربي ملا قدم بعبداهللا بن حسن وأهله مقيدين فأشرف م على النجف قـال                 
فلقيه ابنا حي احلسن    : ألهله أما ترون يف هذه القرية من مينعنا من هذا الطاغية قال           

 قد جئناك يا بن رسول اهللا فمرنـا بالـذي           : فقاال له  ،وعلي مشتملني على سيفني   
 فحـبس بـين   :ا إىل قوله قد قضيتما ما عليكما ولن تغنيا يف هؤالء شيئً        :  قال ،تريد

حسن باهلامشية إىل قوله أتى م أبو جعفر فنظر إىل حممد بن إبراهيم بـن حـسن                 
ا من  أما واهللا ألقتلنك قتله ما قتلتها أحد      :  أنت الديباج األصفر قال نعم، قال      :فقال

 : قـال  ، أدخل فيها فبىن عليه وهو حي       مث أمر باسطوانة مبنية ففرقت مث      ،أهل بيتك 
حبس من بين حسن ثالثة عـشر رجـال         : وحدثين الفضل بن دكني أبو نعيم، قال      

                                   
 .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل) يزينه(يف املقاتل ) ١(
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 ٣

 وكان يف شرقي الكوفة مما يلي       ،وحبس معهم العثماين وابنان له يف قصر ابن هبرية        
ـ                ا بغداد فكان أول من مات منهم إبراهيم بن حسن مث عبداهللا بن حسن فدفن قريب

  .ات وإال يكن بالقرب الذي يزعم الناس أنه قربه فهو قريب منهمن حيث م
ـ       : وحدثين حممد بن أيب حرب، قال     : قال  ا كان حممد بن عبداهللا بن عمرو حمبوس

حىت كتب إليه أبو عون من خراسان أن أهل خراسـان قـد             : عند أيب جعفر قال   
ذلك حممد بـن  تقاعسوا عين وطال عليهم أمر حممد بن عبداهللا فأمر أبو جعفر عند    

 وأقسم هلم أنـه رأس      ، وأرسل برأسه إىل خراسان    ،عبداهللا بن عمرو فضربت عنقه    
   .#حممد بن عبداهللا وأمه فاطمة بنت رسول اهللا 

وقد روى العقيقي الشريف احلسيين مصنف كتاب األنـساب مـا          : قال يف الشايف  
كنـت  : ر، قال محاد خيربين عن حيىي عن محاد بن يعلى عن عم    كتب إيلَّ : مثاله قال 

 فخرجنا حىت انتهينا إىل أحجار      ،مع حممد بن عبداهللا يف مرتله فذكرنا النفس الزكية        
مث قال، واهللا لوددت أا  : هاهنا يا أبا حفص تقتل النفس الزكية، قال       :  فقال ،الزيت

ما يقيمك يا أبا عبـداهللا     : قد قتلت وإن كنت أنا هو ومر بنا على بن احلسني فقال           
  .ها هنا
 إما  : فقال علي بن احلسني    ،ابن عمك كذا وكذا   :  ذكرنا النفس الزكية فقال    وقال

 نفسان نفس   وملا قتل بلغ العلم إىل أخيه إبـراهيم بـن           ، هاهنا  تقتل باحلرم ونفس 
 داعية أخيه املهدي لدين اهللا عليهما الـصالة والـسالم يف      $ وهو   %عبداهللا  

ال سنة مخـس    ها يوم العيد، غرة شو    البصرة وقد استوىل عليها وعلى كثري مما واال       
 مث رقى املنرب وخطب وذكر قتله ونعـاه         ، فصلى بالناس صالة العيد    ،وأربعني ومائة 

ا إمنـا خـرج     اللهم إن كنت تعلم أن حممد     :  مث قال  ،إىل الناس وبكى وبكى الناس    
ا لدينك غضب، ا هلذه النكتة السوداء    ونفي، ا حلقك فارمحه واغفر له واجعـل        وإيثار
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 ٤

اآلخرة له خريا مردا من الدنيا ومتثلا ومنقلب:  
   يا عرب الفـوارس مـن      )١(أبا املنازل 

  
  يفجع مبثلك يف الدنيا فقـد فجعـا         

ــشيتهمو    ــو خ ــم أين ل   اهللا يعل
  

  اأو أوجس القلب من خوف هلم فزع  
  مل يقتلوه ومل أسلم أخـي هلمـو       

  
ـ      ـ     حىت منوت مجيع اا أو نعـيش مع  

ذه األبيات والدعاء مث جرض بريقه وتراد الكـالم يف فيـه            ويف املقاتل بعد ذكر ه      
    وتلجلج ساعة مث انفجر باكي فواهللا لرأيت عبدالواحد بن    : ا وبكى الناس قال   ا منتحب

  .زياد اهتز له من قرنه إىل قدمه مث بلت دموعه حليته 
ـ  يوم بعد قتل حممد إال اسـتطلته  قال إبراهيم بن عبداهللا ما أتى علي    : إىل قوله  ا حب
 .للحاق به
كان على ميمنة إبراهم عيسى بن زيد، وفيه بسنده حدثنا جعفر بن حممد             : إىل قوله 

 ملا قتل إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن ببامخرى حـسرنا عـن    : قال ،من فيه إىل أذىن   
ا فتوقعوا فينـا  ومل يترك فيها منا حمتلم حىت قدمنا الكوفة فمكثنا فيها شهر املدينة،

رج إلينا الربيع احلاجب فقال أين هؤالء العلوية؟ أدخلـوا علـى أمـري              القتل مث خ  
فدخلنا إليه أنا واحلسن بن زيد فلمـا        :  قال ،املؤمنني رجلني منكم من ذوي احلجا     

: أنت الذي تعلم الغيب قلت ال يعلم الغيب إال اهللا، قـال           : صرت بني يديه قال يل    
أتدرون مل دعـوتكم؟    : إىل قوله إليك جيىب   : أنت الذي جيىب إليك هذا اخلراج قلت      

أردت أن أهدم بيوتكم وأروع قلوبكم وأعقر خنلكـم وأتـرككم           : ال قال : قلت

                                   
يف حاشية الشايف املنازل على صـيغة اسـم الفاعـل بـضم املـيم مـن تنـازل األقـران يف احلـرب وعـرب مثلـه بـضم                ) ١(

 حممـد   انتهى عن خط شيخنا جمـد الـدين بـن   . ناقة عرب أسفار أي قوية :العني القوي الذي يشق ما مير به يقال       
 .املؤيدي أدام اهللا آثاره ونفع بعلمه
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 ٥

إن سليمان أعطـي    : بالسراة ال يقربكم أحد من أهل احلجاز وأهل العراق إىل قوله          
: فشكر وإن أيوب ابتلى فصرب وإن يوسف ظلم فغفر وأنت من ذلك النسل، قـال              

مثلك فليكن زعيم القوم وقد عفوت عنكم،       :  فأعدت فقال  أعد علي : فتبسم، وقال 
ووهبت لكم جرم أهل البصرة حدثين احلديث الذي حدثتين عن أبيك عن آبائه عن              

  #حدثين أيب عن آبائه عن علي عن رسـول اهللا           : قلت: ، قال #رسول اهللا   
لـيس هـذا    :  فقال »ا وإن كانوا كفار   ، وتطيل األعمار  ،صلة الرحم تعمر الديار   «

األرحام معلقـة    «:  قال #فقلت حدثىن أيب عن آبائه عن علي عن رسول اهللا           
: ليس هذا، فقلـت  : ، قال  »بالعرش تنادي اللهم صل من وصلين واقطع من قطعين        

أنـا   «: أن اهللا عز وجل يقـول      #حدثين أيب عن آبائه عن علي عن رسول اهللا          
لته ومن قطعهـا    الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسا من امسي فمن وصلها وص          

حدثين أيب عن آبائه عن علي عن رسـول اهللا   : قلت،ليس هذا احلديث: ، قال »بتته
ا من امللوك يف األرض كان بقي من عمره ثالث سنني فوصل رمحه       إن ملكً  « #

  .هذا احلديث أردت : ، فقال»فجعلها اهللا ثالثني سنة
حلديد، فقتـل حولـه    وملا أصابه السهم اعتنق فرسه، وأطاف به أصحابه كالسور ا         

  . عامل املعتزلة، وعابدهم)١ ( »بشري الرحال «: أربعمائة، فيهم
أدخلـين  : ال مل خرجت على أيب جعفر قـال       ولقد قيل لبشري الرح   : قال يف الشايف  

ذات يوم بعض البيوت فنظرت إىل عبداهللا بن احلسن مسمورا باملسامري إىل احلائط             
                                   

بشري الرحال مل نقف على بقية نسبه، وعرف بالرحال لكثرة ترحاله إىل احلـج، أحـد علمـاء وفقهـاء املعتزلـة،        ) ١(
)  هــ ١٤٥(وأحد املتصوفني، واملتزهدين، وكان عاملا زاهـدا يـضرب بـه املثـل، استـشهد يف ذي القعـدة سـنة                 

ية أيب نعيم والصحيح أنه استشهد مـع اإلمـام إبـراهيم بـن عبـداهللا، وهـو استـشهد يف           خ، هذه روا   -اجلداول  
 .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل. ذي احلجة كما يف املصابيح واحلدائق والطبقات واجلداول وغريها 
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 ٦

  وأعطيت اهللا عهدا ال خيتلف عليه سيفان إال          إعظاما ملا رأيت   فخررت مغشيا علي 
 .كنت مع الذي عليه

وكان يف ميمنة جنده اإلمام عيسى بن اإلمام زيد بن علي، وأمر اإلمام إبراهيم بن               
ال تربح، فأخذها ومل يزل يقاتل حىت       : عبداهللا بعض قواده أن حيمل الراية، وقال له       

إلمام أن يقف فيه فقيل له قـد قتـل          قتل اإلمام، فما أنثىن عن املوضع الذي أمره ا        
 حىت  ال تربح، فقاتل رمحه اهللا حىت عقر فرسه، فقاتل راجالً         : إنه قال : اإلمام، فقال 

  .قتل
ومثل حممد بن عبداهللا وإبراهيم أخيه اتهدين       :  يف األحكام  $قال اإلمام اهلادي    

ا قـدما  مضيا قـدم  املصممني يف أمر اهللا الذين مل تأخذمها يف اهللا لومة الئم، الذين             
      ثَصابرين حمتسبني، وقد مثل بآ بائهما وعمومتهما أقبح املل، وقتلوا أفحش القل فما ت

ردعهما ذلك عن إقامة أمر خالقهما واالجتهاد يف رضا خالقهما فصلوات اهللا على             
أرواح تلك املشائخ، وبركاته، فلقد صربوا هللا واحتسبوا وما وهنوا وما جزعوا بل             

.Éir'x&: وذكر عمن مضى من آبائهم حني يقول      : قال تعاىل كانوا كما    uρ$ yϑ sù (#θãΖ yδuρ 

!$ yϑ Ï9 öΝ åκu5$|¹r& ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $ tΒ uρ (#θàÿ ãè|Ê $ tΒ uρ (#θçΡ% s3 tGó™$# 3 ª!$#uρ �=Ïtä† tÎ�É9≈¢Á9 : آل عمران [^#$

١٤٦[.  
نفس الزكية  قال يف شرح النهج يف تعداد أخبار أمري املؤمنني وكإخباره عن مقتل ال            

إنه يقتل عند أحجار الزيت، وكقوله عن أخيه إبراهيم، إىل قولـه            : باملدينة، وقوله 
          يأتيه سهم غرب تكون فيه     : ايقتل بعد أن يظهر ويقهر بعد أن يقهر، وقوله فيه أيض

  إخل وقد سقنا األخبار املذكورة     ... ا للرامي شلت يده ووهن عضده       منيته فيا بؤس
  .٤٧٥ الطبعة األوىل ص١يف لوامع األنوار ج
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 ٧

بن علـي   من الكوفة يف نفر من أصحاب زيد         قال يف املقاتل خرج هارون بن سعد      
إىل إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن، وكان فيمن خرج معه عامر بن كثري السراج وهو  

: إىل قوله . يومئذ شاب جلد شجاع ومحزة التركي وسامل احلذاء وخليفة بن حسان          
ام  يبق أحد من أهل العلم إال تبعه وكان منهم عباد بن العـو             وأسرع الناس إليه ومل   

وهشيم بن بشري واسحاق بن يوسف األزرق ويزيد بن هارون ومسلم بن سـعيد              
ما : واألصبغ بن زيد، وفيه قال أبو إسحاق الفزاري جئت إىل أيب حنيفة، فقلت له             

احلسن حىت قتـل،    اتقيت اهللا حيث أفتيت أخي باخلروج مع إبراهيم بن عبداهللا بن            
قتل أخيك حيث قتل يعدل قتله لو قتل يوم بدر وشهادته مع إبراهيم خري له               : فقال

  .ودائع الناس كانت عندي: ما منعك أنت من ذاك، قال: من احلياة، قلت له
ما زلت أمسع أن شعبة كان يقول يف نصرة إبراهيم بـن عبـداهللا            : لوفيه بسنده قا  

 .ي بدر الصغرى؟ هللناس إذا سألوه ما يقعدكم
ا حبيـث ال  ا شجاعا مفلقً ا شاعر ا مصقع  خطيب ا فاضالً ويف الشايف، وكان عاملً   : قلت

يبايل دخل على املوت أو خرج إليه واجتمع معه من الزيدية واملعتزلة وأصـحاب              
 ولسنا نستقصي العلمـاء الـذين       %احلديث ما مل جيتمع مع أحد من أهل بيته          

كثر ممن بلغ إلينا علمه فمنهم إبراهيم بن منيلـة امللقـب    بايعوه وإمنا نذكر منهم األ    
 ا وعمالً بالكامل علم  ا ابن القاسم الثعليب ومعاوية بن حرب بن قطن       وشجاعة واملض

  العامل الزاهد وعب       اق وحكم املعتزيل   اد بن منصور الشامي وبشري الرحال ومطر الور
فرج علي بن احلسني بن حممـد        وذكر أبو ال   ،وانطوى ديوانه على مائة ألف مقاتل     

: األصفهاين رمحه اهللا تعاىل يف كتابه الذي ذكر فيه من خرج من الطالبيني إىل قوله              
خرج الناس كلهم مع إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن علـي بـن أيب                 

  . %طالب
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 ٨

اد ا شعبة بن احلجاج وهشيم بن بشري وعب       وخرج أصحاب احلديث معه مجيع    : قال
وكان معه املفضل بن حممـد  : شيم إىل قولهام ويزيد بن هارون وقتل ولد ه    لعوبن ا 

: حدثين إبراهيم بن سويد احلنفي، قـال : قال: الضيب صاحب االختيارات، إىل قوله   
     سألت أبا حنيفة وكان يل مأيهما أحب إليك بعد حجـة      : ا أيام إبراهيم قلت   كرم

غزوة بعد حجة اإلسالم أفضل مـن  : الاالسالم اخلروج إىل هذا الرجل أو احلج، ق 
  .مخسني حجة 

وخرج معه أبو خالد األمحر وخرج معه أبو داود الطهوي وهـو الـذي          : إىل قوله 
روى عنه أبو نعيم وحسن وحسني العرنيان وغريمها من احملدثني وجنادة ابن سويد             

ي  األزرق بن مثة الـصرمي     $ على ثالمثائة وخرج مع إبراهيم       $ده إبراهيم   وقو
ا بسيفني وكان من أصحاب عمرو بن عبيد وبريدة األسدي وهاشـم بـن              متقلد

القاسم وشهد معه الوقعة ببامخرى عمرو بن عون وكان مـن خيـار أصـحاب               
  .احلديث
ما أظن الصالة تقبـل إال أن       : قال سفيان الثوري  . $ وملا قتل إبراهيم  : إىل قوله 

اء الكوفة وأكابر أهلـها      من علم  $الصالة خري من تركها، وخرج مع إبراهيم        
: إىل قوله . وهم من أصحاب سفيان مؤمل بن إمساعيل وحنبص وكان جليل اخلطر          

وخرج معه داوود بن املبارك اهلمداين عم بين حي وقتل معه يف املعركة هؤالء، ومما               
  :رثي به إبراهيم بن عبداهللا قول غالب بن عثمان اهلمداين من آل ذي املشعار

ــا مخْــ  ــل ب ــوقتي   ذيرى ال
  

ــاهد    ــل ش ــأمسع ك ــادى ف   ن
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 ٩

  قـــاد اجلنـــود إىل اجلنـــو
  

ــوارد   ــد احل   )١(د تزحــف األس

ــا    ــات وبالقنــ   باملرهفــ
  

  واملربقــــات وبالرواعــــد  
ــد    ــدين حممـ ــدعا لـ   فـ

  
  )٢(ودعوا إىل ديـن بـن صـايد         

   أبلـــق)٣(فرمـــاهم بلبـــان  
  

ــد    ــل قائـ ــابق للخيـ   سـ
    ابالــسيف يفــري مــصلت  

  
ــاعد    ــد س ــام بأش ــا م   ه

ــهم ق   ــأتيح سـ ــدفـ   اصـ
  

  جلبينـــه بـــيمني جاحـــد  
   ا للجــبنيفهــوى صــريع  

  
ــد   ــوق خبالـ   ولـــيس خملـ

ــصاره    ــددت أنــ   وتبــ
  

ــد    ــاكرم دار واح ــوى ب   وث
  نفــسي فــداؤك مــن صريـــ  

  
ــائد   ــري ممهــود الوس   ـــع غ

  وفـدتك نفــسي مــن غريـــ    
  

  ـب الدار يف القـوم األباعـد        
  أي أمـــرئ ظفـــرت بـــه  

  
ــد    ــاء الوالئـ ــاء أبنـ   أبنـ

ــشهداء والــ    ــك ال   ـصفاولئ
  

  ـر الكرام لـدى الـشدائد     ـب  
ــار   ــاطح )٤(وجن ــرب واألب    يث

  
  ــث م ــحي عــد)٥(لجت    العقائ

ــوت   ــوى)٦(أق ــازل ذي ط    من
  

  فبطــاح مكــة فاملــشاهد    
                                     

 .الفواضب )  ١(
  نه الدجالإ: ابن صايد الذي كان يقال)  ٢(
واحلاجات من غري فاقة بل من مهه مجـع لبانـه وبـالفتح الـصدر أو وسـطه أو           الرضاع وبالضم الكندر     :بلبان)  ٣(

 .انتهى من القاموس. ما بني الثديني أو صدر ذي احلافر
  .انتهى عن شيخنا. النجار األصيل) ٤(
 . أي جمتمع، انتهى عن شيخنا :معتلج) ٥(
 .ا الدار خلت كقويت أقوت والفي بالكسر قفر األرض كالقوا بالكسر وربد وأقوى نزل  فيه) ٦(
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 ١٠ 

  واخليــف منــهم فاجلمــا  
  

ــن      الرواشــد)١(ر مبوقــف الظع
  فحيـــاض زمـــزم فاملقـــا  

  
ــها ووارد    ــصادر عنـ   م فـ

  فـــــسويقتان فينبـــــع  
  

ــد    ــرب ذي اللحائ ــع يث   فبقي
ـ            أمست بالقع مـن بـين الـ

  
  ـحسن بـن فاطمـة األراشـد        

  : قول عبداهللا بن مصعب الزبريي$ومما رثي به إبراهيم   
  يا صاحيب دعا املالمـة وأعلمـا      

  
  أن لست يف هذا بـألوم منكمـا         

  وقفا بقرب ابـن الـنيب وسـلما         
  

  ال بأس أن تقفـا بـه وتـسلما          
  قرب تضمن خـري أهـل زمانـه         

  
  رمـا ا وطيب سـجية وتك    حسب  

   نفى بالعدل جـور بالدنـا    رجالً  
  

  ونفى عظيمات الذنوب وأنعمـا      
ـ         دمل جيتنب قصد السبيل ومل حي  

  
  عنه     فمـا   ومل يفـتح بفاحـشة   

  ا قبلـه  لو عظم احلـدثان شـيئً       
  

  بعد الـنيب إذا لكـان املعظمـا         
  :إىل قوله  

  ولقد أصبت كزيـده وحـسينه     
  

ــا رزًء   ــسلمني وأرغم   ا أذل امل
  يم خـري ضـحية    ضحوا بـإبراه    

  
ــصرما    ــه وت ــصرمت أيام   فت

  :إىل قوله  
ــنيب حممــد ــو شــهد ال   واهللا ل

  
  صلى اإلله على الـنيب وسـلما         

ــه   ــه األســنة البن  إشــراع أمت
  

  حىت كسوه من حديدتـه دمـا        
  حقا أليقن أـم قـد ضـيعوا         

  
  تلك القرابة واسـتحلوا احملرمـا       

                                     
 .مجع ظعينة والظعينة اهلودج فيه أمرأة أوال واملرأة ما دامت فيه اهلودج : الظعن) ١(
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 ١١ 

إال أنـه ذكـر     : بن ثوبان اليشكري  ومما رثي به قول حيىي بن حممد بن عبدالرحيم          
، ومن حبس وعم بين حـسن وبـين حـسني        %مجاعة من قتل من أهل البيت       

، فأحببنا ذكرها ألا يج أحزان األولياء فتحملهم على نقم الثـأر            %وأخوم  
  :من األعداء فقال

  إن الفىت األرحيـي مـن كرمـا       
  

  ومل ينل يف احليـاة مـا حرمـا          
ــرائره    ــب اهللا يف سـ   وراقـ

  
   ــصم ــاء معت ــان باالتقي   اوك

   ــتم ــفوة اهللا أن ــا ص ــري    نف
  

  نسقى بكم عند قحطنـا الرمهـا        
ـ          سبقتم الناس بالتمـسك بالـ

  
  ا وســدمت األممــاـــحق بــدي  

 ودهــم واجــب علــي ومــن  
  

  ليس يـرى ذلكـم فقـد أمثـا          
        ميا رب فاغضب علـى عـدا  

  
ـ      ل النقمـا  حيث استقروا وعج  

  وابك إذا كنـت باكيـا أبـدا         
  

ــدا وحيــىي والغــر بعــدمها     زي
  واألخــوين اللــذين مــا طلبــا  

  
ــا    ــاة فاخترم ــق النج   إال طري

    ا بفـخ مـصرعه    وابك حـسين  
  

  ــر ــب ا تقيــصم ــاحلق معت   اا ب
ــيهم أئمــة ســلفوا     صــلى عل

  
  رب رحيم وفـاز مـن رمحـا         

 . اإلمام احلسن بن إبراهيم، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل:ولده  

 
اإلمام أبو عبداهللا احلسني بن علي بن احلسن املثلث بن احلسن املثىن بـن احلـسن       و

وأبوه هو الذي كانوا يعرفون يف احلبس األوقات برواتبـه، وكـان            .  %السبط
  .يدعى العابد

 أسود الـرأس واللحيـة مل خيالطـه         $كان  : $  قال اإلمام أبو طالب    :صفته
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 ١٢ 

  .)١(الشيب
لي يقسم باهللا إنه خياف أن ال تقبل منـه صـدقاته، ألن         بن ع وكان اإلمام احلسني    

  .الذهب والفضة والتراب عنده مبرتلة واحدة
 يف املدينة يوم السبت إلحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وستني      دعا
 .ومائة

موسى بن جعفر الصادق بن حممد : وبايعه من رؤساء أهل البيت صلوات اهللا عليهم       
 بن احلسن األفطس بن علي املثىن بن علي سيد العابدين بن احلسني             الباقر، وعبداهللا 

السبط، وأخوه عمر، واإلمام حيىي، واإلمام إدريس، وسليمان أبناء عبداهللا الكامـل     
والد -بن احلسن بن احلسن، وإبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن              

اإلمام حممد بن عبداهللا بن احلسن بن ، واحلسن بن -اإلمام القاسم بن إبراهيم الرسي   
احلسن، وعلي ابن إبراهيم بن احلسن بن احلسن، وغريهم من مجاعات أهل البيـت             

  .وأوليائهم رضي اهللا عنهم
، مث  #ورقى اإلمام احلسني بن علي املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على نبيه              

، يف مـسجد رسـول اهللا،   أيها الناس أنا ابن رسول اهللا، على منرب رسول اهللا      : قال
، أيها الناس أتطلبون أثر رسول اهللا       #أدعوكم إىل كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا        

  . من حلمه ودمه؟- مث مد يده-لعود وهذا  يف احلجر وا#
وخرج يف عصابة من آل حممد، وهم ستة وعشرون رجال، وتوافوا هم وشـيعتهم              

يوفهم، داعـني إىل اهللا، عـاملني     إىل ثالمثائة وبضع عشرة عدة أهل بدر، سآلني س        
بكتاب اهللا، مواجهني ألعداء اهللا ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، والتقاهم من أحزاب              

                                   
  .خ. اإلفادة )  ١(
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 ١٣ 

ا أنفذهم موسى امللقب اهلادي بن حممد بن أيب         أربعون ألفً : الضالل، ومجوع الباطل  
ء بـه   الدوانيق، فدعاهم اإلمام، ومن معه من جنود اهللا إىل كتاب اهللا، وإىل ما جا             

جده رسول اهللا، فلم جييبوهم، فحمل فيهم اإلمام، ومحلت معه الطائفة، على مـا              
جرت به عادة األئمة من أهل بيت رسول اهللا حىت أغرقوا األرض مـن دمـائهم،                

  .واستشهدوا يف سبيل اهللا رب العاملني
إنه رأى اإلمام وقد تنحى عنهم، وهم يف أشد القتـال،  : قال بعض من شهد الوقعة    

ا، فلما انقضى القتال وقتل اإلمام ومن معـه      ا نفيس ا، فظنه شيئً  ن يف األرض شيئً   فدف
رجع إىل املوضع الذي رأى اإلمام دفن فيه فوجده قطعة من جبني اإلمام صـلوات               

  .اهللا عليه
 وصلى # منه رسول اهللا ا عند أهل البيت، مروكان املوضع الذي قتل فيه معروفً     

مـا  : لثانية بكى، فبكى الناس، فلما أمت صـالته قـال         فيه، فلما كان يف الركعة ا     
ملـا  - جربيـل    نزل علي : ملا رأيناك تبكي بكينا يا رسول اهللا، قال       : يبكيكم؟ قالوا 

 من ولدك يقتل يف هذا املكـان،        يا حممد إن رجالً    «: فقال -صليت الركعة األوىل  
  .)١(، رواه يف الشايف »وأجر الشهيد معه أجر شهيدين

جعفر   ومر   يقتل هاهنا رجل من أهل بـييت يف        : ، وصلى فيه، وقال   الصادق من فخ
  .)٢(عصابة، تسبق أرواحهم أجسادهم إىل اجلنة

ومثل احلسني بن علي الشهيد احملرم اـرد هللا        :  يف األحكام  $قال اإلمام اهلادي    
سبحانه املصمم الباذل نفسه هللا يف عصابة قليلة من املؤمنني يـأمرون بـاملعروف              

                                   
 .٤٣٦ - ٤٣٥$   عن املقاتل، مقاتل الطالبيني بسنده إىل زيد بن علي  ٢١٨ -٢١٧/ ١الشايف )  ١(
 .٤٣٧ عن املقاتل ١/٢١٨الشايف )  ٢(
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 ١٤ 

ون حىت لقوا اهللا على ذلك، وقـد رضـي اهللا      برض وي ونَبرِضيون عن املنكر و   وينه
  . اهللا وبركاته عليهمةعنهم، وقبل فعلهم فرمح

 وله من العمر إحدى وأربعون سنة، وقتل معه من          -م هو وأصحابه  وهو حمر -وقتل  
إبراهيم أهل البيت سليمان بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن وعبداهللا ابن إسحاق بن              

  .بن احلسن بن احلسن، وغريهم 
قـال  . )١(وروى اإلمام املنصور باهللا أن الذين حضروا قتله اسودت وجوههم قاطبة          

   :هعبدايد بن عبدون يف بسامت
  وأسبلت عربة الروح األمني على    

  
  دم بفــخ آلل املــصطفى هــدر  

، $ لـسبط  مل يؤثر أنه بكى إال على احلسني ا        $وملا اعترض عليه بأن جربيل        
 .إخل... وأسبلت عربات املؤمنني على: قال ابن الوزير يف بسامته
 $وقد ذكرنا من وجوه من خرج معه        :  يف الشايف  $قال اإلمام املنصور باهللا     

من أهل بيته وخرج معه من فضالء الناس سعيد بن خثيم وعلي بن هاشم املعروف               
ان من الصاحلني وكان من      بن يعلى وعامر السراج ونصر اخلفاف وك       ىيبالربيد وحي 

أصابتين ضربة فربت اللحم والعظم فبت ليليت أعوي منها، وأنا أخاف           :  قال ،حديثه
 وقد جـاء    #أن جييؤين فيأخذوين إذا مسعوا الصوت فغلبتين عيين، فرأيت النيب           

وال كثرياا فوضعه على عضدي فأصبحت وما أجد من الوجع قليالًفأخذ عظم .  
ن سليمان الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة فلم يفـصح ـا           قال وملا حضرت حممد ب    

  :لسانه إال أنه يقول
  ال ليت أمي مل تلدين ومل أكـن       أ

  
   ا يوم فخ وال احلسن    شهدت حسين  

                                     
  .٢١٨/ ١الشايف  )١(
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 ١٥ 

 ومما رثي به قتلي فخ قول عيسى بن عبـداهللا           ،فلم يزل يردد هذا البيت حىت مات      
  :$ يرثي احلسني صاحب فخ

  فألبكــني علــى احلــسني  
  

  علـــى احلـــسنبعـــربة و  
   عاتكــة الــذي)١(وعلــى ابــن  

  
ــن     ــذي كف ــيس ب   أردوه ل

ــدوة    ــخ غـ ــوا بفـ   تركـ
  

  يف غـــري مرتلـــة الـــوطن  
ـ      ا فانقــضواكــانوا كرامـ

  
  ال طائــــشني وال جــــنب  

  غـــسلوا املذلـــة عنـــهمو  
  

ــدرن   ــن ال ــاب م ــسل الثي   غ
  )٢(هـــدي العبـــاد حببـــهم  

  
ــنن    ــاس امل ــى الن ــهم عل   فل

 يـسألين  رأيت يف النوم رجالً   : وي عن نفسه، قال   حدثين علي بن إبراهيم احلل    : قال  
  :زد فيها: أن أنشده هذه األبيات، فأنشدته، فقال
ــادة  ــرام سـ ــوم كـ   قـ

  
    ـ  من هـم وم ن     هـم مث مـن   

   
وثالثهم اإلمام أبو احلسني حيىي بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن السبط، وهو أخـو              

 . %س الزكية، واإلمام إبراهيماإلمام حممد بن عبداهللا النف
 .)٣( آدم اللون حسن الوجه، إىل القصر$كان : $ قال اإلمام أبو طالب :صفته
 بعد قتل اإلمام احلسني بن علي، وكان يف الوقعة اليت قتل فيها، وأصـيب        $ دعا

                                   
متـت مـن املؤلـف أيـده اهللا     . $ ابن عاتكة هو سليمان بـن عبـداهللا بـن احلـسن الرضـا أخـو الـنفس الزكيـة           ) ١(

 .تعاىل
  .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل .نسخة. جبدهم) ٢(
 .خ . اإلفادة  )٣(
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 ١٦ 

 بعـدها إىل    $ذلك اليوم بثمان وسبعني نشابه اليت استقرت يف درعه، وخـرج            
 .وأخذ عنه علماء اليمناليمن ودخل صنعاء، 

وحيىي بن عبداهللا بن احلسن القائم هللا احملتسب        :  يف األحكام  $قال اإلمام اهلادي    
  .الصابر هللا على الشدة والغضب

، أخو موسى الذي تقدم، وقد كان أسلم علـى          )١(وبعد دعائه اغتاله هارون الغوي    
  .)٢(ع قتلهيديه ملك الترك، وغدر به هارون يف قصة طويلة، واختلف كيف وق

ـ             وجال يف البلدان ودخل اليمن وأقام يف صنعاء شهورا وأخذوا عنه علم  ا، ا كـثري
ودخل بالد السودان ووصل بالد الترك، فتلقاه ملكها بأعظم ما يكون من اإلكرام             

   ال يقبل اهللا منك هذا إال باإلسـالم        :  قال له  $ا، ألن حيىي    وأسلم على يديه سر
 $ا، وبـث حيـىي      تلين الترك، واستبدلوا يب فأسلم سر     ا ق فإن أسلمت ظاهر  : قال

دعاته يف اآلفاق فجائته كتبهم ببيعة مائة ألف من املسلمني فيهم الفقهاء والعلماء،              
: البد من اخلروج إىل دار اإلسالم، فنهاه ملك الترك عن ذلك، فقـال            : فقال حيىي 

ني اهللا أن أقيم يف بـالد       ال أستجيز فيما بيين وب    : إم خيدعونك فال تغتر، قال حيىي     
  .الشرك ومعي مائة ألف مقاتل فخرج إىل جبال الديلم

إن للديلم معنا خرجة، فأرجو أن تكون معي، وهي الشك كانت مع الناصر          : وقال

                                   
د، مولـده ســنة  هـو أبـو جعفـر هــارون بـن حممـد بـن عبــداهللا بـن حممـد بــن علـي بـن العبـاس، امللقــب بالرشـي            ) ١(

وتوجه سـنة اثنـتني وتـسعني ومائـة ومعـه املـأمون حنـو خراسـان، حـىت            ) هـ١٧٠(، ويل اخلالفة سنة     )هـ١٤٦(
ولـه سـبع وأربعـون سـنة،     ) هــ ١٩٣(قدم الروس، فمرض ا ومـات لـثالث خلـون مـن مجـادى اآلخـرة سـنة          

 .٣٨٣ - ٣٨١وكانت مدة واليته ثالثا وعشرين سنة وشهرين وسبعة عشر يوما، املعارف 
 خ، وتتمـة  -، وكتـاب أخبـار فـخ وحيـىي بـن عبـداهللا       ٤٨٦ - ٤٦٥وكيفية قتله مستوفاة يف مقاتل الطالبيني    ) ٢(

 .  وغريها)خ(بن بالل  املصابيح للعالمة علي
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 ١٧ 

، ، فلما استقر يف بالد الديلم وافاه من املائة األلف سـبعون رجـالً          $ األطروش
برحبها، وقطع اخلمـر، ولـبس      وبلغ اخلرب هارون الرشيد، فضاقت عليه األرض        

الصوف وافترش اللبود وأظهر العبادة، ومجع عسكرا عظيما قائده الفضل بن حيـىي         
الربمكي، فيه مخسون ألف مرتزق غري االتباع، فيهم صناديد وقواد، وما استقل له             
اجليش إال خبمسني ألف ألف دينار، ومحلت معه أموال جليلة للنفقات مع أمـوال              

 ما انتهت إليه بغيته وكذلك أوصاه       )١( يديه، وأمره أن يبذل جلستان     املشرق اليت بني  
أن يعرض على حيىي كل أمر حيبه من أموال وقطائع وصيانة جانبة واحترام شـيعته               

، وأن يسكن من أرض اهللا حيث أحب، وقد كان هـارون            %وشيعة أهل بيته    
أوثق ما يدخل حتـت  أودع الفضل كتابا إىل حيىي إن امتنع عليه جستان فيه األمان ب 

اإلمكان وبذل له من املال ألف ألف وألف ألف وألف ألف أي ثالثة ماليني ومـن          
  .القطائع ما أحب، وأن يرتله من البالد ما شاء، وحيث شاء

بسم اهللا الرمحن الرحيم، أما بعد فقد فهمت        : فكتب حيىي إىل هارون جواب كتابه     
موال املسلمني وتقطعين ضياعهم    كتابك وما عرضت علي من األمان أن تبذل يل أ         

 فاسـتعظمت   ،اليت جعلها اهللا هلم دوين ودونك ومل جيعل لنا فيها نقريا وال فتـيال             
 فأحبس عين   ، واستوحشت منه ترتها عن قبوله     ،االستماع له فضال عن الركون إليه     

       أيها اإلنسان مالك وإقطاعك وقضاء حوائجي فقد أد ا ناقصا، يعين أمه     بتين أدب$ 
ا وديامل على بعد أنـسام مـين        ركًا، فواهللا لو أن من قتل من أهلي ت        تين عاقً وولد

                                   
حافظا لذمامه، ومل تنجح فيـه حيـل هـارون الرشـيد،     $  هو ملك الديلم، وكان مكرما ليحىي بن عبداهللا     ) ١(

هلارون بعد أن شهد عنده جم غفري أنه عبد من عبيده آبـق، وقـصته مـستوفاة    $ ا وسلم حيىي   مث اغتر أخري  
 .)خ(ألمحد بن سهل الرازي» أخبار فخ وحيىي بن عبداهللا«يف كتاب  
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 ١٨ 

وانقطاع رمحهم عين لوجبت علي نصرم والطلب بدمائهم، إذ كان منكم قتلهم             
  .ظلما وعدوانا اهللا لكم باملرصاد ملا ارتكبتم من ذلك

  وكفى باهللا جازي ا ومعاقب ا وناصر  وكيف ال أطلـب     ،ا من أعداءه  ا ألوليائه ومنتقم 
بدمائهم وأنام على ثأرهم واملقتول باجلوع والعطش والنكال وضيق احملابس وثقـل      

    واهلمـة الـسنية    ،اهللا بن احلسن الشيبة الزكيـة     األغالل وترادف األثقال أيب عبد ، 
 وأرفـع   ،ا وسيد أبناء هاشم طر    ، شيخ الفواطم  ، والبقية ، واخلشية ،والديانة املرضية 
  مث يتلوه إخوته وبنو أبيـه، مث اخـويت   أكرم أهل بالد اهللا فعالً و،اأهل عصره قدر ،

 وأمان اخللق، ومعـدن     ، وأوتاد الدنيا، وزينة األرض    ،وبنو عموميت، جنوم السماء   
احلكمة، وينبوع العلم، وكهف املظلوم، ومأوى امللهوف، ما منهم أحد إال من لو             

نسى مصارعهم، وما حل م     أقسم على اهللا لرب قسمه، فما أنس من األشياء، فال أ          
من سوء مقدرتكم ولؤم ظفركم وعظم إقدامكم وقسوة قلوبكم، إذ جاوزمت قتلـة             

  .اا ومثلة من جحد باهللا عتوا وعذاب من عاند اهللا إسرافًمن كفر باهللا إفراطً
ا  مضجعي وأقلقين عن موضعي، وال ار       علي  أال أقض  وكيف أنساه ما أذكره ليالً    

 ر عل إال أمي   نفسي، حىت وددت أين أجد السبيل إىل االستعانة          عيشي، وقصر علي 
 عن الناس وآخذ منكم حق اهللا الذي وجب عليكم، وأنتصر           بالسباع عليكم، فضالً  

ا جم وساوسه مـن      وأسكن قلب  ، قد كثرت بالبله    وأشفي غليل صدرٍ   ،من ظاملكم 
م، ولو يوماملؤمنني، وأذهب غيض قلوما أحب اهللا يفَّا مث يقضيا واحد .  

    رشاد أنا ومـن اتـبعين،       ا إىل اهللا سبحانه على سبيل     وإن أعش فمدرك ثاري داعي
نسلك قصد من سلف من آبائي وإخويت وإخواين القائمني بالقـسط الـدعاة إىل              
احلق، فأن أمت فعلى سنن ما ماتوا غري راهب ملصرعهم، وال راغب عن مذهبهم،              

ية، فأول قدويت منهم أمري املـؤمنني رضـوان اهللا    فلي م أسوة حسنة، وقدوة هاد     
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     عليه، إذ كان ما زال قائم     ا، والنـهوض مبجاهـدة     ا وقت القيام مع اإلمكان حتم
 ا، فاعترض عليه من كان كالظلف من اخلف، ونازعـه مـن كـان          اجلبارين فرض

 ،كالظلمة مع الشمس، فوجدوا لعمر اهللا من حزب الشيطان مثل مـن وجـدت             
 وملواضع الرشد   ، وهم ملكان احلق عارفون    ،أعداء اهللا مثل من ظاهرك    فظاهرهم من   

  .عاملون
فباعوا عظيم أجر اآلخرة حبقري عاجل الدنيا، ولذيذ الصدق بغليظ مرارة اإلفك، 

 واختاذ املضلني، ،ولو شاء أمري املؤمنني هلدأت له وركنت إليه، مبحاباة الظاملني
ا ما ا، فقدميا وبغيكون له اخلالفة والنبوة حسدأىن ي: فقال رابعهم. ومواالة املارقني

حسد النبيئون وآل النبيئني اللذين اختصهم اهللا مبثل ما اختصنا، فأخذ عليهم تبارك 
ôΘr& tβρß‰Ý¡øt&: وتعاىل، فقال s† }̈ $̈Ζ9$# 4’n?tã !$ tΒ ÞΟßγ9s?#u ª!$# ÏΒ Ï&Î#ôÒ sù ( ô‰s)sù !$ oΨ÷�s?#u tΑ#u 

tΛÏδ≡t� ö/Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# sπyϑ õ3 Ïtø: $#uρ Μßγ≈oΨ÷�s?#uuρ %̧3 ù=•Β $VϑŠÏàtã^]٥٤: النساء [.  
فجمع اهللا هلم املكارم والفضائل والكتاب واحلكمة والنبوة وامللك العظيم، فلما أبوا            

 إال متادي   جاهدهم أمري املؤمنني حىت لقي اهللا شهيدا        ،ا على الضالل  ا يف الغي وإصرار 
  .رضوان اهللا عليه

 وشبيهه وسيد شباب أهل اجلنة، إذ كل أهلها    #سن سليل رسول اهللا     مث تاله احل  
سادة، فكيف بسيد السادة، فجاهد من كان أمري املؤمنني جاهـده، حـىت كـان          

 وأيس الناس من إفاقتـه      ،باملدائن وثب عليه أخو أسد فوجاه يف فخذه فسقط ملا به          
فتبددوا شيعاا وتفرقوا قطع.  

 وخذله أعوانه سامل هو وأخوه معذورين مظلومني      فلما قصرت طاقته وعجزت قوته    
موتورين فاستثقل اللعني ابن اللعني حياما، واستطال مدما، فاحتال باالغتيـال           
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ا ا مظلوم ا شهيد  حىت نال مراده، وظفر بقتله، فمضى مسموم       #البن رسول اهللا    
 يف سـؤدده    ا، وعرب شقيقته وأخوه وأبن أمه وأبيه، وشريكه يف فضله، ونظريه          وقيذً

على مثل ما انقرض عليه أبوه وأخوه، حىت إذا ظن أن قد أمكنتـه حمبـة اهللا مـن        
بوارهم، ونصره اهللا من إجترامهم، دافعه عنها أبناء الدنيا، واسـتفرح ـا أبنـاء               

 ا ملن آثر على سليل النبيني اخلبيث ابن اخلبيثني،   ا للقوم الظاملني، وسحقً   الطلقاء، فبعد
اء الفرات، وهو مبذول لسائر السباع، وأعطشوه، وأعطشوا أهله         فقتلوه ومنعوه م  

 ادوا رأسـه           وقتلوهم ظلم م فال يرمحون، مثم فال جيابون، ويستعطفوا، يناشدو
ا إليه، فبعدا للقوم الظاملنيإىل يزيد اخلمور والفجور تقرب.  

حل م  مث توجهت مجاعة من أهل العلم والفضل إىل جستان يف جيش فتذاكروا ما              
 ورأسوا عليهم ابن األشـعث إىل    ،من ابن مروان فخلعوه وبايعوا احلسن بن احلسن       

أن يأتيهم أمره، فكان رأسهم غري طائل وال رشيد، نصب العداوة للحـسن قبـل               
موافاته، فتفرقت عند ذلك كلمتهم، وفل حدهم، فمزقوا كل ممزق، فلمـا هـزم              

ا يتحسى احلسرة،   مضى مسموم بن احلسن ف  يش الطواويس احتالوا جبدي احلسن      ج
ويتجرع الغيظ، رضوان اهللا عليه، حىت إذا ظهر الفساد يف الرب والبحر شرى زيد بن         

اعلي هللا نفسه، فما لبث أن قتل، مث صلب، مث حرق، فأكرم مبصرعه مصرع.  
ا خبراسان فقضى حنبه، وقد أعذر رضوان اهللا  ثائر$مث ما كان إال طلوع إبنه حيىي     

د كان أخى حممد بن عبداهللا دعا بعد زيد وابنه عليهما السالم، فكـان               وق ،عليهما
بن عبداهللا بـن عبـاس وأخوتـه        ارع إليه جدك حممد بن علي       أول من أجابه وس   

  .وأوالده، فخرج بزعمه يقوم بدعوته حىت خدع بالدعاء إليه طوائف
ا منكم ميثاقً ومعلوم عند األمة أنكم كنتم لنا تدعون، وإلينا ترجعون، وقد أخذ اهللا             

ا ملهدينا حممد بن عبداهللا النفس الزكيـة اخلائفـة التقيـة            لنا، وأخذنا عليكم ميثاقً   
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             ا وال  املرضية، فنكثتم ذلك، وادعيتم من إرث اخلالفة ما مل تكونوا تدعونـه قـدمي
ا، فها أنتم اآلن تبغون دين اهللا  كاذبادعاه أحد لكم من األمة إال تقوالً ا، والحديثً
ا، وذرية رسول اهللا قتالً    عوج ا فمىت ترجعون، وأىن يؤفكون، أو مل يكـن          واجتياح

 ،لكم خاصة ولألمة عامة يف حممد بن عبداهللا فضل إذ ال فضل يعدل فضله يف الناس               
 حىت ما يتراجع فيه اثنان وال يتراد فيه مؤمنان، ولقد         ،وال زهد يشبه زهده يف الناس     

قه والعلم يف كل البالد ال يتخاجلهم فيه الشك،         أمجع عليه أهل األمصار من أهل الف      
وال تقفهم عنه الظنون، فما ذكر عند خاصة وال عامة إال اعتقدوا حمبته وأوجبـوا               

       طاعته وأقروا بفضله وسارعوا إىل دعوته إال من  كان م عتاة أهل اإلحلاد الـذين      ن 
 الدين، وأفئـدة    غلبت عليهم الشقوة وغمطوا النعمة وتوقعوا النقمة من شيع أعداء         

  .املضلني وجنود الضالني، وقادة الفاسقني، وأعوان الظاملني، وحزب اخلائنني
     وقد كان الدعاء إليه منهم ظاهر   ا بإعالن امسه وكتاب إمامته على     ا، والطلب له قاهر

 يعرف ذلك، وال ينكر ويـسمع وال جيهـل حـىت            »حممد يا منصور   «أعالمكم  
ه وكفحتموها عنه وهي مقبلة إليه حني حضرمت،       صرفتموها إليكم، وهي ختطب علي    

وغاب وشهدمت إبرامها ونائى رغبة ممن حضر وغظيم جرأة ممن اعترض حـىت إذا              
حصلت لكم بدعوتنا، وهدأمت عليكم خبطبتنا، وقرت لكم بـسببنا قالـت لكـم              

 وال تطمـئن    ،إا ال توطأ لكم إال بإبادة خضرائنا      : أجرامكم الينا وجنايتكم علينا   
ا بأثره فينا عند املسلمني     دون استيصالنا، فأغري بنا جدك املتفرعن فقتلنا الحقً       لكم  

لؤم مقدرة وضراعة مملكه، حىت أخذه اهللا أخذ عزيز مقتدر قبل بلوغ شفاء قلبه من               
        البد من إظهارها وإرادة البد      ةٌفنائنا، وهيهات أن يدرك الناس ذلك، وهللا فينا خبي 

  .من بلوغها
 من عني طاملا غمضت عن حمارم اهللا وسهرت متهجدة هللا، وبكت            فالويل لكم فكم  
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 قد أسحها بالعربات باكية، ومسرها باملـسامري احملمـاه       ،ا من اهللا  يف ظلم الليل خوفً   
           ا، وعىن  فألصقها باجلدران املرصوفة قائمة، وكم من غرة وجه طاملا ناجى اهللا جمتهد

 هللا متخشع ا مشوه  ا، وباهللا أن لو مل يلق اهللا        به معنوفً  ثوالً مم ا مقتوالً ا بالعمد، مظلوم
إال بقتل النفس الزكية أخي حممد ابن عبداهللا رمحه اهللا تعاىل للقيـه بـإمث عظـيم،         
وخطب كبري، فكيف وقد قتل قبله النفس التقية أيب عبداهللا بن احلسن وأخوته وبنو              

 يف مطامريه    وحال بينهم وبني خروج النفس     ،أخيه، ومنعهم روح احلياة يف مطابقه     
ال يعرفون الليل من النهار، وال مواقيت الصالة إال بقراءة أجزاء القرآن جتزيه، ملـا               
غابوا يف آناء الليل والنهار حىت الشتاء والصيف حال أوقات الصالة قرما منـه إىل               

فيهم# وترة لرسول اهللا ،ا منه ألرحامهمقتلهم، وقطع .  
تلهم صغريهم وكبريهم ضراوة الذئاب،     فولغ يف دمائهم ولغان الكالب، وضرى بق      

وم م م اخلرتير، واهللا له وملن عمل بعمله باملرصاد، فلما أهلكه اهللا قابلتنا أنت               
ا  وعـذاب  وأخوك اجلبار الفض الغليظ العنيد بأضعاف فتنته واحتذاء سـريته قـتالً           

وتشريد ا وتطريد  ا، فأكلتمانا أكل الرفا منكما، وتأبـدنا   حىت لفظتنا األرض خو)١(اب
 فلو  ، وألفتنا البهائم وألفناها   ،بالفلوات هربا عنكما فانست بنا الوحوش وأنسنا ا       

مل جتترم أنت وأخوك إال قتل احلسني بن علي وأسرته بفخ لكفى بذلك عنـد اهللا                 
وزرا عظيما، وستعلم وقد علم ما اقترف واهللا جمازيه وهو املنتقم ألوليائـه مـن               

  .أعدائه
 ال ، وظلمت األول واآلخـر منـا  ،ننا اهللا بك من بعده فحرصت على قتلنا   مث امتح 

يؤمنك منهم بعد دار وال نأي جار تتبعهم حيلك وكيدك حيث تستروا من بـالد               
                                   

    .انتهى من القاموس. كحبلى الشاة إذا ولدت، وإذا مات ولدها واحلديثة النتاج: ابالر: قوله )١(
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الترك والديلم ال تسكن نفسك، وال يطمئن قلبك دون أن تأيت على آخرنا، والتدع    
ئل بصدق من أهلـه، حـىت   ىل حق وال قاإصغرينا، والترثي لكبرينا لئال يبقى داع      

علنـت  أ أمري املـؤمنني، و    ةأخرجك الطغيان ومحلك الشنآن على أن أظهرت بغض       
 وآويت شانئيه، حىت أربيت على بين أميـة يف عداوتـه،            ، وقربت مبغضيه  ،بنقصة

وأشفيت غلتهم يف تناوله، وأمرت بكرب قرب احلسني بن علي صلوات اهللا عليهمـا    
تئصال حمبيه، وأوعدت زائريه، وأرعدت وأبرقت      وتعمية موضعه، وقتل زوارة واس    

  .على ذكره
            ا فواهللا لقد كان بنو أمية الذين وضعنا آثارهم مثال لكم، وعددنا مساويهم احتجاج

من مجـيعكم وأحـسن      ابامهم أرأف بنا، واعطف علينا، قلو     عليكم على بعد أرح   
شنآنكم امتـراء، ومل     لنا ورعاية من قرابتكم، فواهللا مابأمركم خفاء، وال ب         استبقاًء

      ا ومساءً الجتاهد وأنت معتكف على معاصي اهللا صباح ا باملهلة، آمنـا مـن      ، مغتر
ا بالسالمة تارة تغري بني البهائم مبناطحة كبش ومناقرة ديك وحمارشة           النقمة، واثقً 

  .كلب
        ا وسـكران، ال    وتارة تفترش اخلصيان، وتايت الذكران، وتترك الصلوات صـاحي

قتل أولياء اهللا، وانتهاك حمارم اهللا، فسبحان اهللا  ما أعظم حلمه،            يشغلك ذلك عن    
وأكثر أناته عنك وعن أمثالك، ولكنه تبارك وتعاىل اليعجل بالعقوبة، وكيف يعجل  

  .وهو ال خياف الفوت، وهوشديد العقاب
فأما مادعوتىن إليه من األمان، وبذلت ىل من األموال فمثلي ال تثين الرغائب عزمته،         

 عنـداهللا   تنحل خلطري مهته، واليبطل سعيا باقيا مع األيام أثره، وال يترك جزيالً           وال  
هذه صفقة خاسرة وجتارة بائرة أستعصم اهللا منها وأسأله         . أجره مبال فان وعار باق    

  .أن يعيذين من مثلها مبنه وطوله
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أفأبيع خطريي مبالكم وشرف مـوقفي  ... املسلمني وقد مست إيل أبصارهم  أفأبيع
 .ا، وما أنا من املهتدينرامهكم، وألبس العار والشنار مبقامكم، لقد ضللت إذًبد

 وال ، وال شـعاري إال الـدرع  ، وال لبسي إال اخلـشن ،واهللا ما أكلي إال اجلشب    
 وال شهويت من الـدنيا إال لقـاؤكم،         ، وال فراشي إال األرض    ،صاحيب إال السيف  

 إحدى احلسنيني يف ذلك كله يف ظفر      ا واحدا انتظار  والرغبة يف جماهدتكم ولو موقفً    
  .أو شهادة

     وبعد فإن لنا على اهللا وعد   ا سوف ينجزه حيث يقول    ا ال خيلفه وحتم :&y‰tãuρ ª!$# 
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 فشاورأهل الرأي والوزراء والعمال، ،ومنعه رقاده، وظن أن مدم قد قرب انقضائه      

وفقهاء السوء، وقضاة اجلور، فاستبهم عليهم باب اخلطب، وعظم الوجل، وتناهى           
 وهب بن وهب لعنه اهللا، وكان من قضاته، بل جعله           )١(و البختري الكرب، فقال أب  

: يا أمري املؤمنني علي أحتال لك حىت يسلم حيىي من جـستان قـال  : قاضي القضاة 
أمجع من وجوه أهل قزوين وزجنان والري وأر ومهذان : وكيف، ويلك تعمل؟ قال  

                                   
متـت مـن   . وقـد تـصحف علـى كـثري مـن النـاس باحلـاء املهملـة           : باخلاء املعجمة وفتح الباء، قال    أبو البختري   ) ١(

 .املؤلف أيده اهللا تعاىل
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 ٢٥ 

هد أن حيـىي    وعلمائها من قدرت، ويشهدون عند جستان أين قاضي القضاة، وأش         
ـ           ،لك عبد   وأمـر أليب    ه،فسرى عند مساعة هذه احليلة غمه، وأجنلى كربـه ومه

البختري بثالمثائة ألف درهم، وأمر لسليمان بن فليح مبائة ألف درهم، ووجه مـن              
فوره إىل الفضل بن حيىي، وأمر أن من أمتنع من الشهادة ممن قد ذكره ضرب عنقه،              

  . عنه اخلراجصطفى ماله، ومن شهد أكرم وأسقطاو
م فجمع من العلماء من أهل اجلهات اليت ذكرناها والنواحي اليت مسيناها ممن يعرفه            

 وشهد جلـستان     ، بأن أبا البختري قاضى القضاة     جستان ألف وثالمثائة فشهدوا له    
 . عبد هلارون، وليس بابن  بنت النيب عليه الصالة والسالم وعلى آله$بأن حيىي 

 امرأة جستان غالبة عليه فطمع فيه من جهتها، فأنفـذ           وقد كان الفضل عرف بأن    
إليها من األلطاف واجلواهر والطيب والثياب، حىت أرضاها وغلبت عليه، وأشارت           

: $ على جستان بتسليمه إليهم، فلما اجتمع هذان السببان قال جستان لـيحىي           
لـك  أيها الرجل إن ): ع(ياحيىي وما وجدت أحدا ختدعه بدعوتك غريي، فقال له      

 فاجعله حكما دون هواك، ولو أين كنت كما قالوا ما وجهوا إليك ذا املال،           عقالً
مجعوا من  وال وجهوا هذا اجلند العظيم، وأنفقوا املال اجلسيم ألجل عبد هرب، وال    

وجوه هذه األمصار من ترى ليشهدوا عندك بالزور، فابعث من تثق به يسأل عين              
  .يف هذه األمصار ويف غريها

 احلمد  : قام فقال  ، فلما اجتمعوا عليه   ،أفعل هذا : فامجع بيين وبينهم فقال   : ولهإىل ق 
نه وأكرمنا بوالدة نبيه، حنمده على جزيـل   ما أوالنا من نعمة وأبالنا من حم هللا على 

أن الإله إالاهللا وحده الشريك لـه، وأشـهد أن            ومجيل ما ابتلى، وأشهد    ،أوىل ما
ه واختاره واجتباه صلوات اهللا عليه وعلى آلـه  حممد عبده ورسوله، انتخبه واصطفا  

  . معاشر العرب فإنكم كنتم من الدنيا بشر دار، وضنك قرار:أما بعد. امجعني



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٢٦ 

ال حتلون حالال،   :  إىل قوله  .األعاجم لكم قاهره، وجنودهم عليكم ظاهرة     : إىل قوله 
 ،قلـون قلوبكم فـال تع  ا، قد ران الباطل على وال ختافون أثام،والحترمون حراما

 .وغطت احلرية على أبصاركم فما تبصرون
 منكم خاصة، وأرسله للناس كافة وجعله بـني         #ا  فبعث فيكم حممد  : إىل قوله 

أظهركم ليميز به بينكم، وهو تعاىل أعلم بكم منكم، فاستنقذكم من ظلمة الضالل           
 .إىل نور اهلدى

حه، يشاوركم  ا يف ذلك جنا   وسن لكم السنن وشرع لكم الشرائع خافض      : إىل قوله 
يف أمره، ويواسيكم بنفسه، ومل يبغ منكم على ماجاءكم به أجرا، إال أن تودوه يف               
قرباه ومافعل صلى اهللا عليه وآله وسلم، ذلك حىت أنزل اهللا فيه قرآنا، فقال تبـارك       

≅&: وتعاىل è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) nο ¨Š uθyϑ ø9 $# ’ Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3̂]٢٣ :الشورى[.  
دعـي  -التمكن يف الـبالد  فلما بلغ رسالة ربه وأجنز له ماوعده من طاعة العباد، و     

 فأجاب، فصار إىل جوار ربه وكرامته، وقدم على البهجة والسرور، وقد غفر       #
نده، واملقام احملمـود لديـه،      اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فوعده الشفاعة ع          

م وقدمتم غريهم، ووليتم أموركم سواهم، مث        بني أظهركم ذريته، فأخرمتوه    فخلف
مل نلبث قليال حىت جعل مال ولده حوزا، وظلمت ابنته فدفنت ليال، وقتل فـيكم               

  .وصيه وأخوه وابن عمه وزوج ابنته
مث خذل وجرح وسم سبطه األكرب أبو حممد، مث قتل سبطه األصغر أبو عبد اهللا مع                

على أثر ذلك نبش وأحرق بالنار ولـد   واحد، مث مقام مثانية عشر من أهل بيته يف
ولده، مث هم بعد ذلك يقتلون ويطردون ويشردون يف البالد إىل هذه الغاية، قتـل               

         من عدوه، مـا     كبارهم وأيتم صغارهم وأرملت نسائهم، سبحان اهللا ما لقي عدو 
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 ٢٧ 

لقي أهل بيت نبيكم منكم من القتل واخلوف والصلب وليس فيكم من يغضب هلم              
قول وإن زعمتم وقمتم معهم كي تنصروهم مل تلبثو إال يـسريا، حـىت          ا بال إالهزؤ

  .ختذلوهم وتفرقوا عنهم
تفخرون على العجم وتصولون على سائر األمم وقد عاقدمتوه وعاهدمتوه           : إىل قوله 

أن متنعوه وذريته مما متنعون منه أنفسكم وذراريكم فسوءة لكم مث سوءة بأي وجه              
  .ن إليهتلقونه غدا وبأي عذر تعتذرو

، واجلبال لـصارت دكـا،      فلو فعلت السماء ما فعلتم  لتطأطأت إذالالً       : إىل قوله 
واألرض ملارت مورا، إين ألعجب من أحدكم يقتل نفسه يف معصية اهللا وال ينهزم              
يقول بزعمه ال تتحدث نساء العرب بأين فررت وقد حتدثت نساء العرب بـأنكم              

 على أعقابكم، وفررمت بأمجعكم عـن  خفرمت أمانتكم، ونقضتم عهودكم، ونكصتم   
أهل بيت نبيكم، فال أنتم تنصروم للديانة، وما افترض اهللا عليكم وال من طريـق              
العصبية واحلمية، وال بقرب جوارهم وتالصق دارهم منكم، وال أنتم تعتزلوم فال            

         زم وال تنصرون عليهم عدوهم، بل صريمتوهم حلمة لسيوفكم وا لـشفاء  تنصرو
 ودارهم ويف غري دارهم فـصرنا   لهم واستئصاهلم وطلبهم يف مظام    كم، من قت  غيظ

  .طريدة لكم من دار إىل دار، ومن جبل إىل جبل، ومن شاهق إىل شاهق
مث مل ينفعكم  ذلك حيت أخرجتمونا من دار اإلسالم إىل دار الشرك، مث مل ترضـوا              

ون العجم من مجيـع     بذلك من حالنا حىت تداعيتم علينا معشر العرب خاصة من د          
ـ   األمصار واملدائن والبلدان، فخرجتم إىل دارالشرك تلذذً       ا إىل ا منكم بقتلنـا وتقرب

ربكم باجتياحنا، زعمتم أن اليبقى بني أظهركم من ذرية نبيكم عـني تطـرف،              
والنفس تعرف، مث مل يقم بذلك إال أعالمكم ووجوهكم وعلمائكم وفقهـاؤكم،            

  .واهللا املستعان
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 ٢٨ 

فقمنا : لما مسعنا كالمه وخطبته بكينا حىت كادت أنفسنا إن خترج، قال          ف: إىل قوله 
هل بقي لكم حجة أوعلة، لوقتلتم عن آخركم، وسبيت ذراريكم،          : وتشاورنا فقلنا 

   ا لكم من أن تشهدوا على ابن نبـيكم بالعبوديـة،           وأصطفيت أموالكم كان خري
 .فعزمنا أال نشهد: وتنفوه عن نسبه، قال

وقد جازت الرخصة   :  إيل قوله  إن هذا حيىي قددخل الديلم،    : ختريلبفقال أبوا : قال
واهللا إلن أمتنعتم من الشهاده عليه لتقتلن       : إىل قوله . يف الكذب واخلديعة يف احلرب    

إىل . فتقدموا فشهدوا بأمجعهم  . عن آخركم، وللتسبني ذراريكم، ولتاخذن أموالكم     
 فانتظرين آخـذ يل وألصـحايب       افإن أبيت إال غدر   :  جلستان $قول اإلمام حيىي    

اآلمان على نسخة  أنسخها، وأوجه ا إىل هارون حىت أكتب إقـراره، ومجيـع               
 وكتب الفضل إىل   . ني من بين هاشم، فقبل فكتب إىل الفضل بذلك        لَالفقهاء واملعد

   الرشيد، فامتأل الرشيد سرور ا، وعظم موقع ذلك عنده وأجاب إىل العقـد         ا وفرح
  .ليحىي

عبد الصمد بن :  من العلماء واهلامشيني، منهم$ى نفسه من ذكره حيىي    وأشهد عل 
 .هيم وموسى بن عيسىا والعباس بن حممد، وأخوه إبر،علي

بن عبداهللا  ليحىي  : إىل قوله . لرحيم هذ أمان  بسم اهللا الرمحن ا   : وهذه نسخة االمان  
 أمنتـك   من أصحابه أينولسبعني رجالً بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

 الذي يعلم من    ، من أصحابك بأمان اهللا الذي ال إله إال هو         يا حيىي والسبعني رجالً   
      أسرار العباد ما يعلم من عالنيتهم، أمان ا صحيح ا ظـاهره كباطنـه،     ا صادقً ا جائز

   ه غل، وال خيالطه غش، يتعلله بوجه من الوجوه وال سبب  وباطنه كظاهره، ال يشوب
 .األسباب من

أعطى حيىي بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن علـي بـن أيب طالـب                 :إىل قوله 
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 ٢٩ 

ا غليظا وذمـة اهللا     ا واجب ا، وميثاقً ا مؤكد  من أصحابه عهدا خالص    والسبعني رجالً 
وذمة رسوله، وذمه أنبيائه املرسلني ومآلئكته املقربني، وأنه جعل له هذه املواثيـق             

رآءة له يف دنيـاه وآخرتـه إال   والذمم له وألصحابه يف عقدة مؤكدة صحيحة، الب     
  .بالوفاء ا
فإن نقض ما جعل لك وألصحابك من أمام هذا، أو خالفـه إىل أمـر               : إىل قوله 

تكرهه أو أضمر لك يف  نفسه غري ما  أظهر، أو أدخل عليك فيما  ذكـرت مـن    
أمانه لك والصحابك التماس اخلديعه لك أو املكر بك، أو نوى غري ما جعل لـك          

بن أيب جعفر طالق منه ا وال عدال، وزبيدة ابنة جعفر  ، فال قبل اهللا منه صرفً     الوفاء به 
ة وأمهات أوالد أحـرار، وكـل   يرا بتة، وإن كل مملوك له من عبد أو أمة وس        ثالثً

أمراه يتزوجها فيما  يستقبل فهي طالق، وكل  مملوك ميلكه فيما يستقبل من ذكر أو 
أويستفيده فهو صدقه على الفقراء واملـساكني،       أنثي فهم أحرار، وكل مال ميلكه       

       وعليه احملرجات من األميان كلها،      ا راجالً وإال فعليه املشي إىل بيت اهللا احلرام حافي ،
 واألمة من واليته    ،وأمري املؤمنني هارون بن حممد بن عبداهللا خليع من إمرة املؤمنني          

وجعل على نفسه يف هذا األمان       وال طاعة له يف أعناقهم، واهللا عليه مبا أكد،           ،براء
  .كفيل، وكفى باهللا شهيدا

أرى أن : هل بقي شك؟ قـال : وأتى كتاب هارون وخطه بيده، فقال حيىي جلستان 
 من ملك الديلم جـستان      $قد فعلت، فلما انفصل حيىي      : تصاحل ابن عمك، قال   

ان  فندم جست  ،تلقاه الفضل بن حيىي وترجل له وقبل ركابه وذلك مبرأى من جستان           
 وعلم أنه قد خدع     ،وحيئنذ أخذ ينتف حليته وحيثو التراب على رأسه تلهفا وحتسرا         

 فوثب عليه بنو عمه وقتلوه وملكوا سواه من أهل بيت اململكـة،             :وضيع إىل قوله  
  .وخسر الدنيا واآلخرة
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 مع الفضل بغداد فلقيه الرشيد بكل ما أحب،          $فقدم حيىي بن عبد اهللا      : إىل قوله 
 كثري أربعمائة الف دينار وأجرى له رواتب سنية وأنزله مرتال سنيا بعد             وأمرله مبال 

  .أن أقام يف مرتل حيىي بن خالد أياما وكان يتوىل أمره بنفسه تعظيما له
عباس بن عثمان بن شافع بـن       وكان من التابعني له حممد بن ادريس بن ال        : إىل قوله 
 عبد مناف وهو أحد دعاته       بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن          السائب

وإخوانه وسادات أعوانه، وابن عورك الليثي وابن سهل، وبشر بن املعتمر والفقيهان 
 ،بن احلسن، وإبـراهيم بـن إسـحاق    عامر، وخمول بن إبراهيم واحلسن      حممد بن 

 وعبدالعزيز بن حيىي الكناين،     ، وسليمان بن جرير   ،واحلسن بن احلسني ابن إسحاق    
 ، وحبيب بن أرطـأة    ،، وسعيد بن خثيم اهلاليل، ويونس البجلي      وقليب بن إمساعيل  

وعدة كثرية ال ميكن حصرها يف هذا الكتاب من فقهاء املدائن، وعلماء األمـصار،     
فلما كان من حييي يف بغداد ما كان استأذن هارون يف النهوض إىل املدينة فأذن له                

 ووصـل  ،احلسني الفخيفوصل إىل املدينة على ساكنها السالم فقضى ديون اإلمام     
 وأعطـى   ، ووصل أرحامـا   ، وأشياعهم وعامة املسلمني   %فقراء آل أيب طالب     

عطايا أغنت أرباا، وكان الفضل بن حيىي وأبوه حيىي قد وصلوه بأموال مجة أيضا،              
  .ومل يدخر من ذلك املال شيئا

كسد سوقه عندهم فأراد النفـاق بالكـذب    وكان الزبريي عبداهللا بن مصعب قد
 وكتب إليه أنا كنا نظن أن ليس يف         ، فسعى بيحىي بن عبداهللا إىل هارون      ،لسعايةوا

اإلسالم إال خليفة واحدة مث اآلن قد صار عندنا يف املدينة خليفة يقصد من اآلفـاق   
 ومن هذا وما شاكله فانتهى احلال إيل أن أزعجه هارون من املدينـة إىل بغـداد  

 .وحضر الزبريي وجرى بينهم مناظرات مجة
ا ذكر حممد بن جرير يف تأرخيـه أن الـزبريي   ا واحدوإمنا نذكر منه مقام : إىل قوله 
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 ٣١ 

يا أمري املؤمنني إين واهللا قد خفت عليك أمرأتك         : دخل ذات يوم على الرشيد فقال     
وبنتك وجاريتك اليت تنام معك وخادمك الذي خيدمك ويناولك ثيابك وأخـص            

 .اذا؟ر لونه، وقال ممفتغي: اهللا بك من قوادك وأبعدهم منك، قال خلق
قد جائتين دعوة حيىي فعلمت أا مل تبلغين مع العداوة بيننا وبينه حىت مل يبـق                : قال

وتقول هـذا يف وجهـه؟   : أحد خلف بابك إال وقد أدخله يف اخلالف عليك، قال    
الرشيد للفضل أدخل حيىي فدخل فأعاد القول الذي قاله، فقال حيىي           : نعم، قال : قال
، ولكين  لتفلقد جاء بقول لو قيل ملن هو أقل منك فيمن هو أكرب مين ملا أُ              : رونهلا

قـم فـصل   : فافعل فقام حيىي فصلى ركعتني، وقال هارون للـزبريي    : أباهله، قال 
 : أبرك مث شبك ميينه يف ميينه مث قال: ركعتني، فقام فصلى ركعتني مث برك حيىي مث قال   

داهللا بن مصعب إىل اخلالف على هـذا يعـين         اللهم إن كنت تعلم أين دعوت عب      «
الرشيد ووضع يده عليه وأشار إليه فأسحتين بعذاب من عندك وكلـين إىل حـويل     
وقويت وإال فكله إىل حوله وقوته وأسحته بعذاب من عندك يا رب العاملني، فقـال               

  .»آمني يا رب العاملني: عبداهللا
اللهم إن كنـت    «  : فقال ، قلت قل كما : قال حيىي بن عبداهللا لعبد اهللا بن مصعب       

تعلم أن حيىي بن عبداهللا مل يدعين إىل اخلالف على هذا فكلين إىل حـويل وقـويت                 
وأسحتين بعذاب من عندك وإال فكله إىل حوله وقوته وأسحته بعذاب من عنـدك              

وعلى اختالف الروايات أن الزبريي مل يلبث بعد حتليف حيىي   . »آمني يا رب العاملني   
مات من يومه، ومنهم من     : ته إياه أكثر من ثالثة أيام منهم من قال         له ومباهل  $
  .ثالثه: ثانيه، واألكثر: قال

وملا مجع هارون القضاة والفقهاء وأمرهم بالنظر يف كتاب أمان حيىي وهل إىل نقضه              
 فنظر فيه فلما    ،سبيل حبيلة من احليل، ووجه من الوجوه كان فيهم حممد بن احلسن           
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 ٣٢ 

هذا أمان ال سبيل إىل نقضه ولو أجلئت أن أكتب مثله ملـا             :  وقال أتقنه قام قائما،  
  .حذفه هارون بدواة فشجه شجة خفيفةأحسنت، فمن نقضه فعليه لعنة اهللا، ف

هو أمان بصوت ضعيف، وصححه الفقهاء كافة، فقال أبـو          : قال احلسن بن زياد   
الـدنيا علـى    هذا منتقض تقربا منه إىل هارون الغوى وإيثـار          : البختري لعنه اهللا  

أنت قاضي القضاة، وأنت أعلم بذلك فإن كان منتقضا فمزقه، فقال          : اآلخرة، فقال 
ال واهللا مزقه أنت فمزقه ويده تـرتعش، وكـان          : ملسرور مزقه يا أبا هاشم، فقال     

شققت العصى يا حيىي وخالفت وفرقت مجاعتنـا، وأردت         : الزبريي حاضرا، فقال  
نتم رمحكم اهللا إمنا الناس حنن وهؤالء وأنت عـدو         من أ : العظيم خبليفتنا، فقال حيىي   

فما متالك هارون   : اجلميع، فلما مل تقدر علينا طلبت التشفي من بعضنا ببعض، قال          
  .ا، وقام حيىي إىل احلبسا شديدأن ضحك ضحكً

 نبوة ألمكن أهل حيـىي      #لو ادعى أحد ألحد بعد النيب       : وكان يقال : إىل قوله 
أمره من اآليات يف شيء بعد شيء مدة حبسه، وقد كـان             ملا ظهر يف     ؛ادعاؤها له 

هارون يفرج عنه مث ينكص فيعيده وقد أخرجه مرة من احلبس وأعطاه مائة ألـف               
 واخلالف يف أمره واقع مع اإلمجاع علـى هالكـه يف            ،دينار، واعتذر إليه مث رده    

السجن بأي سبب كان ذلك أبسم أم باجلوع أم خنقوه، أم بنو عليـه، أم كيـف               
د كان كتب   كانت القضية، أم دفن حيا يف األرض، واهللا املنتصف له من ظامله، وق            

 فـإذا   ،يا أبا الفضل إن لصاحبك فينا إرادة      : بن خالد، وقال  رقعة وسلمها إىل حيىي     
 هارون إن املشتكي قد تقدم واخلصم على         «أمضاها فأعطه هذه الرقعة وكان فيها       

فمـا  : فلما ظهر موت حيىي أعطاه الكتاب، قال      ،  »األثر واحلاكم ال حيتاج إىل بينه     
  . ذا إيلَّكان عهد: منعك أن تعطيين إياه يف حياته، قال
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 ٣٣ 

 وعيسى، وإبراهيم درج، وعبداهللا، وصاحل درجا -وله العقب - حممد :$ أوالده
 .)١(انتهى باختصار

 
 رضي اهللا   )٢(ليب الشافعي طَّس املُ حممد بن إدري  : وكان من دعاة اإلمام حيىي بن عبداهللا      

سنة ثالث ومائتني، وهو من أجل أتباع آل حممد، وأهل اإلخالص يف            : عنه، املتوىف 
  :والية أبناء الرسول، وهو القائل

ـ        يا أهل بيت رسـول اهللا حكُبم  
  

  اهللا يف القـرآن أنزلـه      فرض من   
  كفاكم     من عظيم الشأن أنكـم   

  
  لـه من مل يصل عليكم ال صالة         

  :وقوله  
 ا قف باملُ  يا راكبحـ   )٣(بِص ىن من م  

   
  واهتف بواقف خيفها والنـاهض      

ــد     ــأنين حملم ــاد ب ــف مث ن   ق
  

  ووصيه وابنيه لـست ببـاغض       
    إن كان رفض  آل حممـد    ا حـب   

  
  فليــشهد الــثقالن أين رافــضي  

 :وأفعاله وأقواله يف هذا الباب أكثر من أن حتصر  
الشريفة، ال يعدلون عن  ة احلنيفة، وفضالء امللةوكذلك غريه من علماء األم

أهل بيت نبيهم، وال مييلون عن طريق هدايتهم، فالشافعي أخذ العلم عن حيىي بـن               
بـن علـي،   دين، ومها قرءا على اإلمام زيـد     وإبراهيم بن أيب حيىي امل     ،خالد املدين 

                                   
 .اإلفادة، خ  )١(
 .متام نسبه قد تقدم يف هذه الطبعة  )٢(

 وقـال  موضع بني مكة ومىن، وحده من احلجون إىل مىن،: بالضم مث الفتح وصاد مهملة مشددة     :بصحاملُ) ٣  (
 حده ما بني شعب عمرو إىل شعب بين كنانة: األصمعي 
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 ٣٤ 

مذة اإلمام زيد وكذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت املتوىف سنة مائة ومخسني من تال         
بن علي وأتباعه، ومالك بن أنس األصبحي املتوىف سنة مائة وتسع وسبعني قرأ على              

، وأفىت باخلروج مع حممد بن عبداهللا وأخيـه         %اإلمام جعفر بن حممد الصادق      
أخذ عـن  ) هـ٢٤١(، وأمحد بن حنبل املتوىف سنة      %اإلمام إبراهيم بن عبداهللا     
 .الشافعي وألف املناقب

 من أتباع األئمة، ودعاة أهل البيت، الذين استجاب اهللا فيهم دعـوة   وغريهم
ــه   ــل اهللا يف قول ــراهيم خلي ــا إب $$_ö≅yèô&: أبين sù Zο y‰Ï↔øù r& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“Èθöκ sE 

öΝ Íκ ö�s9 Î)^]ومل يفارق آل رسول اهللا إال شذاذ املردة، وطواغيت النفـاق،            ]٣٧:إبراهيم ،
قة، وإمنا ينتحلون اإلسالم للتغرير والتلبـيس       وليسوا من أهل دين حممد على احلقي      

فهل ! على أتباعهم العوام، وكيف يكون على دين الرسول من فارق عترته وورثته؟         
املتخلفون عنهم إال سامرية أمه جدهم، صلوات اهللا وسالمه عليه وآله؟ وقد أخـر              

 وإطالقهـم يف  اهللا اجلزاء للعباد إىل يوم املعاد، ملؤاخذم بأعماهلم بعد االستحقاق،         
  .هذه الدار، ومتكينهم من اإلختيار، فنسأل اهللا التوفيق واإلستقامة

  :الزلف
٢٠- وموسى بن   عبداهللا وابن   حممد  

  
  كذاك علـي إن دم  اآلل ضـائع          

 : يف هذا البيت ثالثة أئمة:التحف  

 
لسبط بـن علـي     اإلمام أبو احلسن موسى بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن ا          

وهذا اإلمام رابع األئمة من أوالد عبداهللا الكامل، وكـان          ، عليهم الصالة والسالم  
  .من دعاة أخيه النفس الزكية
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 ٣٥ 

 .عبداهللا، وإبراهيم:  من ولديه$وبعد قيامه أخذ وحبس حىت مات، وعقبه 

 
لـى صـيغة     ع -سيد الشريف اإلمام أبو احلسن علي     ال: ومن ساللة عبداهللا  

 بن عيسى بن محزة بن وهاس بن أيب الطيب داود بن عبـدالرمحن ابـن                -التصغري
عبداهللا بن داود بن موسى بن عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن سليمان ابن عبـداهللا         

  :بن اإلمام موسى بن عبداهللا، وهو القائل
  أمتوت البتول غـضىب ونرضـى     

   
  ما كذا يفعـل البنـون الكـرام         

ئخ القاضي مشس الدين عامل الزيدية جعفر بن أمحد بن عبدالـسالم،            وهو من مشا    
وىف سنة   املت -يخ اإلسالم زيد بن احلسن البيهقي     وهو الذي حث القاضي العالمة ش     

 احلق، وهو الذي محـل      ة على اخلروج إىل اليمن، لنصر     -اثنتني وأربعني ومخسمائة  
يباجة، وترجم لـه يف     الزخمشري على تأليف الكشاف، وقد أشار إليه يف صدر الد         

  . سنة نيف ومخسني ومخسمائة:وفاتها من فضائله، ، وأورد شيئً)١(مطلع البدور
 

واإلمام أبو حممد عبداهللا بن اإلمام حممد بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بـن     
  .علي الوصي صلوات اهللا عليهم

 أرض السند يدعوهم إىل اإلسالم، فدخل       رحل يف أيام أبيه النفس الزكية إىل      
ووقع بينه وبني جنود العباسية قدر مخسني وقعة، قتل         . يف دين اهللا منهم جيل كثري     
 .فيها ما يقرب من ثالثة آالف

                                   
 . مطلع البدور، خ )١(
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 ٣٦ 

 يف شعبان سنة إحدى ومخسني ومائة، بعد قتل أبيه خبمس سنني،        uمث قتل   
 الكالم فيمن قتل من الذريـة       وله ثالث وثالثون سنة، قتله أبو الدوانيق، ولو فتحنا        

الطاهرة، يف أيام هؤالء اجلبابرة، لطال املقام، وأما أبو الدوانيق هذا كافاه اهللا، فقد              
 وعلى اجلملة مل تزل سيوف      #أذهب بالسيف واألسر والسجن كربآء آل حممد        

  .الدولتني تقطر من دمائهم ودماء شيعتهم
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 ١

 
دعا إىل اهللا   . واإلمام أبو احلسن علي بن العباس بن احلسن بن احلسن السبط          

بن علـي   لعباسي، واستخلصه اإلمام احلسني     سابقا، وأسره حممد بن أيب الدوانيق ا      
العباسي السم فمات منه يف املدينة املباركة جبوار جـده       الذي قتل بفخ، مث دس إليه     

 .قب له، وال ع#الرسول 
  :الزلف

٢١- ونالت ل الطُّ ولِخذُم غبِ اة بصرة  
  

  عطالئــ اغــدر  إبــراهيمةُابــؤذُ  
 :التحف  

هو اإلمام احلسن بن اإلمام إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن الـسبط              
 أخذ يف أيام أيب الدوانيق املنصور العباسي، واحتال يف حبس هـذا اإلمـام،               %

 أرسله إىل البصرة يف نفر، وكان هذا اإلمام فيها، فأظهر النصراين            وتوصل بنصراين 
العبادة والتنسك، وأنه من أتباع أهل البيت حىت اغتال اإلمام احلسن بعد أن وثـق               

اغتاله أبو الدوانيق يف البصرة كما حققـه    مث آل األمر إىل سجنه، وهو الذي،عليه
 - أمحد بن حيىي املرتضى حيث يقول      أبو العباس، خالف ما يف كلمة اإلمام املهدي       

  :-%بعد ذكر إبراهيم بن احلسن ابن احلسن 
ـ          ـوسليله يف البصرة احلسن ابـن إب

  
ـ   ـر      مـا هـو الق     ماهيم القى ثَ

وقد تبعه غريه، ومل يزل يف السجن إىل أن توىف أبو الدوانيق، فخـرج علـى         
وهـو  . ن أيب الدوانيق  يدي بعض أتباع أهل البيت، يف أيام املهدي العباسي حممد ب          

  .الثالث من بين العباس
  :الزلف
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 ٢

٢٢- وعيسى بن زيد  شقيقُ واحلسني ه  
  

  وأمحد  ـ    من للفقه يف الـدين واض ع  
 : يف هذا البيت ثالثة أئمة:التحف  

 
 .)١(اإلمام مؤمت األشبال أبو حممد عيسى بن زيد بن علي بن احلسني السبط

 وقـد   -ل الطالبيني عن احلسني بن زيد عليهما الـسالم         يف مقات  :$صفته
فإنه سيقبل عليك عند الغروب كهـل، طـوال،         : -وصفه لولده حيىي بن احلسني    

ا وال يرفعها إال يضع قدم ، عليه جبة صوف، ال)٢(مصفر، قد أثر السجود يف جبهته
ا هللا عز وجل، ودموعه تنحدر، إىل آخر كالمهذاكر. 
 . %د، وحممد، وزيد، واحلسني اإلمام أمح:$أوالده

: 
 صاحب عيسى   »احاضر « أن   $وعن اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة        

وما يدريين،  : أين عيسى؟ قال  : بن زيد ملا جيء به إىل املهدي بن أيب جعفر، قال له           

                                   
إىل الـشام لـدين ادعـاه عليـه     $  ا  تقريبآ، وذلك حني أشخص هشام اإلمام زيد)  ه١٢٠(ولد عيسى سنة     )١(

 ألنـه ملـا انـصرف مـن وقعـة بـامخرا       ؛ مـؤمت األشـبال  ومسـي )  هــ ١٢٠(خالد بن عبداهللا القسري املعـزول سـنة       
ودرقتـه وبـرز هلـا فقتلـها،      معها أشباهلا فمنعت النـاس الطريـق فأخـذ سـيفه     -أنثى األسد-عرضت للناس لبوة  

، وشهد مـع  ١/٢١٠نعم، انا مؤمت األشبال كذا يف الشايف   : قال  ؟ ياسيدي أيتمت أشباهلا  : فقال بعض خدمه  
       بـالعراق وهـو ابــن   ) هــ ١٥٦(ا باإلمامـة ســنة  الـنفس الزكيـة وأخيـه املعـارك إىل أن قــتال، مث بايعتـه الـشيعة سـر

ة األهواز وواسـط ومكـة واملدينـة وامـة، وبلـغ دعاتـه إىل مـصر        ثالثني سنة، وقد خالطه الشيب، وجاءته بيع     
، ٢/٢٩٧، األعـالم  ٤٢٨ - ٤٠٥املقاتـل  . وكان أعلم أهل زمانه وأورعهـم وأسـخاهم وأشـجعهم     . والشام

 .)خ(املصابيح
 يف وجهـه وأنفـه طـول املقاتـل     :ومـسنون الوجـه  . طويل مسنون الوجه قد أثر السجود يف جبهتـه   : يف املقاتل ) ٢(

٤٠٩. 
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 ٣

: د منك وأنا حمبوس؟ قالأخذتين فحبستين، وأخفته فطردته، فكيف أعلم مكان طري     
مـا  : ليس هكذا، مىت فارقته، وعند من آخر عهدك به، وما عندك من علمه؟ قال             

: واهللا لتدلين على خربه أو ألقتلنك، قال : لقيته منذ توارى، وال علمت له خربا، قال       
أدلك عليه تقتله، وألقى جده وقد شركت يف دمه، واهللا لو كان بني ثويب وجسدي           

وقـد روى معنـاه   .  فاقض ما أنت قاض، فضربت عنقه رمحه اهللا      ملا كشفت عنه،  
  .)١(املرشد باهللا، واإلمام أبو طالب عليهما السالم

بوا بالسيوف فمـا ازدادوا إال      رِهذا البذل للمهج، فهؤالء الذين ض     فانظر إىل   
من خلفت على   : قال يل ريب عز وجل ليلة أسري يب       «: #قال رسول اهللا    . احب

يا حممد إين انتجبتك لرسـاليت،  : أنت يا رب أعلم، قال  : ؟ قال، قلت  أمتك يا حممد  
واصطفيتك لنفسي، وأنت نبيي، وخرييت من خلقي، مث الصديق األكـرب، الطـاهر      
املطهر، الذي خلقته من طينتك، وجعلته وزيرك، وأبا سبطيك الشهيدين السيدين،           

أنـت  . ء العـاملني  الطاهرين املطهرين، سيدي شباب أهل اجلنة، وزوجته خري نسا        
 مـن   )٢(شجرة، وعلي أغصاا، وفاطمة ورقها، واحلسن واحلسني مثارها، خلقتكم        

طينة عليني، وخلقت شيعتكم منكم، إم لو ضربوا على أعنـاقهم بالـسيوف مل              
 رواه اإلمام املنصور باهللا يف الشايف، مـسندا عـن اإلمـام         .»يزدادوا لكم إال حبا   

  .صلوات اهللا عليهماألعظم زيد بن علي عن آبائه 
وروى الناصر للحق عن جعفر الصادق، عن آبائه، عن النيب صلى اهللا عليـه              

                                   
 .٤٢٧ - ٤٢٥، والقصة يف املقاتل ٩٣ »تيسري املطالب«األمايل ) ١(
متـت مـن   . وردت بتثنية الضمري ومجعه وإفراده للمؤنث فاطمـة أو الـشجرة، وأمـا التثنيـة واجلمـع فواضـحان             ) ٢(

 .املؤلف أيده اهللا
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 ٤

إن يف السماء حلرسا وهم املآلئكة، وإن يف األرض حلرسا وهم            «: وآله وسلم، قال  
 هلـذا  $، رواه يف احلدائق الوردية، ويف رواية األمري احلـسني         »شيعتك يا علي  

  .الن يغريوا ولن يبدلو: اخلرب
إن علـى    «: قال #وروى الصادق، عن الباقر حممد بن علي، أن نيب اهللا           

ـ ميني العرش رجاال وجوههم من نور، وثيام من نور، ماهم بن      يني وال شـهداء،  ب
أولئك أشياعنا وأنت إمـامهم يـا       : من هم؟ قال  : يغبطهم النبيون والشهداء، قيل   

  .»علي
   لنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه    ا عن الناصر للحق، عن ا   وروى يف احلدائق أيض

من هم يا : قال علي يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب،«: وسلم، قال
مث : $ ، ويف رواية األمري احلـسني     »هم شيعتك وأنت إمامهم   : ؟ قال رسول اهللا 

 .اخلرب... التفت إىل علي فقال 
  .ولقد امحر أدمي األرض من دماء آل رسول اهللا، ودماء شيعتهم

  موا السيف يف هام وأعنـاق     وحكَّ     املنيات يف مرضات خالقهم    خاضوا
  فكم أطارت سيوف اآلل من قلـل      

  
  )١(وكم دم يف سـبيل اهللا مهـراق         

                                     
أجبـت ـا علـى    : ن قـصيدة هذان البيتان للمفتقر إىل اهللا جمد الدين بن حممد بـن منـصور غفـر اهللا هلـم، مـ            )١(

  :شيخنا الوالد العالمة حممد بن إبراهيم املؤيدي رمحه اهللا صدرها
ــأوراق   ــوى بــــــ ــذه درر تطــــــ   أهــــــ

  
ــي      أم هـــذه ســـور يرقـــى ـــا الراقـ

  :ومنها بعد البيتني  
   مـن مـات حتـف األنـف ذا دعـة      لَّقَفَ

  
  بـل فـوق مـنت جـواد حتـت خفــاق       

، وملا عرفـت صـاحب الترمجـة    $  لإلمام املهدي  ٢٥لثانية صوقد نسبها صاحب مقدمة البحر يف الطبعة ا         
انكشف أن هـذين البيـتني ملوالنـا وشـيخنا جمـد الـدين بـن حممـد بـن          : بذلك اعتذر وكتب يف نسخته ما لفظه      

 .من املؤلف. متت. منصور املؤيدي حفظه اهللا
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 ٥

 صاحب ج   -قال السيد اإلمام علم أعالم البيت النبوي الشريف الرضي املوسوي           
 أبو احلسن   -البالغة واازات النبوية، وتلخيص البيان يف جمازات القرآن، وغريها          

حممد بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بـن                
 املتوىف سـنة    -جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي السجاد ابن احلسني السبط            

 يف ترثيته للحسني صلوات اهللا علـيهم،        -ست واربعمائة، عن ستة وأربعني عاما       
  :وقد خرج إىل ذكر العترة

  اف الفخـار فعـاذر    أخذت بأطر 
  

  أن يصبح الثقالن من حـسادها       
  :إىل أن قال  

ــه ــرة اهللا اغــضيب لنبي ــا عت   ي
  

  وتزحزحي بالبيض عن أغمادهـا      
اإلمام عيسى بن زيد عليهما السالم بعد دعائه إىل اهللا يف أيام حممد بـن أيب                : تويف  

  مائـة،  ا، يف اليوم الثالث من شعبان سنة ست وسـتني و          الدوانيق العباسي مسموم
 .عمره مخس وأربعون سنة

)١(: 
 . %بن علي بن احلسني السبط واإلمام احلسني بن زيد

 إىل اهللا بعد قتل اإلمام املهدي حممد بن عبداهللا النفس الزكية، وكان يف              :دعا
 . %الوقعة، استشهد أبوه اإلمام األعظم وهو صغري، فرباه جعفر الصادق

 . % حيىي احملدث، واحلسني، وعلي:أوالده املعقبون
 ألنه شهد مع    ؛ سنة مائة وأربعني، أفاده يف طبقات الزيدية، وال يصح         :وفاته

                                   
 .١/١٧٦تقريب التهذيب : انظر. تقريبا) هـ١١٠(ولد احلسني بن زيد سنة ) ١(
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 ٦

، واألقرب أنه يف حدود مائـة وتـسعني، كمـا يف            %اإلمام حممد بن عبداهللا     
  .)٢(، واخلالصة)١(التقريب

)٣(: 
، فقيـه  %بن زيد بن علي بن احلسني السبط    واإلمام أبو عبداهللا أمحد بن عيسى       

بـدائع   «وله األمايل املعروفة بعلوم آل حممد، مساها اإلمام املنصور باهللا           . آل حممد 
)٤(»األنوار

.  

 . حممد، وعلي:أوالده
تويف وقد جاوز الثمانني، سنة سبع وأربعني ومائتني، وقد كان حبسه الرشيد            

 .أن تويفمث ختلص من حبسه، وبقي يف البصرة إىل 
  :الزلف

-٢٣      لَـهجنالبغاةُ و هتمس وإدريس  
  

  مابِصقـتالً   اهللاِ   ديـنِ   يح  ـ  ت ابِت٥(ع(  

  : يف هذا البيت إمامان:التحف  
                                   

  .١٧٦/ ١تقريب التهذيب )  ١(
  .٨٣اخلالصة ) ٢(
ال يشكل ذكر اإلمام أمحد بن عيسى وغريه من األئمة الذين مل يتمكنـوا مـن شـهر الـسيف إذ لـيس املقـصود           ) ٣(

يف كالم من اشترطه من األئمة إال الدعوة واجلهاد عنـد الـتمكن ال خـصوص شـهر الـسيف، فإمنـا هـو كنايـة               
لتمكن، ومرادهم بذلك الرد على من يدعي اإلمامة ملـن مل يـصدر منـهم دعـوة وال         عن الدعوة واجلهاد عند ا    

. جهاد، وقد اتفقت الزيدية على إمامة اإلمام القاسم بن إبراهيم وغريه ممن مل يتمكنوا من اجلهـاد واهللا املوفـق        
 .متت من املؤلف أيده اهللا

 وأضـاف إليـه روايـات مـن غـري طريـق       ،رمحـه اهللا وهو األمايل الذي مجعه اإلمـام حممـد بـن منـصور املـرادي         )  ٤(
» رأب الـصدع «، واملـرة الثانيـة بعنـوان    »العلـوم «اإلمام أمحد بن عيسى، وقد طبع مرتني، املرة األوىل بعنوان          

 .بتعليق علي بن إمساعيل املؤيد رمحه اهللا
 .املؤلف . بغاةأي تتابع قتل العترة الطاهرة بغاة اجلبابرة، ففاعل تابع مضمر يعود إىل ال)  ٥(
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 ٧

)١( : 
 . %اإلمام إدريس بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن السبط

، وهـو   )٢(مام حيىي بن عبداهللا    بناحية املغرب، بعد أن أيس من أخيه اإل        :قيامه
  . %خامس األئمة من أبناء الكامل

 وإىل  #أما بعد فإين أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيـه            (:قال يف دعوته  
العدل يف الرعية، والقسم بالسوية، ورفع املظامل، واألخذ بيد املظلوم، وإحياء السنة،     

يد، وأذكركم اهللا يف ملـوك      وإماتة البدعة، وانفاذ حكم الكتاب على القريب والبع       
جتربوا ويف األمانات خفروا، وعهود اهللا وميثاقه نقضوا، وولد نبيه قتلوا، وأذكركم            
اهللا يف أرامل اختفرت، ويتامى ضيعت، وحدود عطلت، ويف دمـاء بغـري حـق               
سفكت، فقد نبذوا الكتاب واإلسالم، فلم يبق من اإلسالم إال امسه، وال من القرآن            

  .إال رمسه
فهذا عهد اهللا إليكم، وميثاقه عليكم، بالتعاون على الرب والتقـوى،           :  قوله إىل

     وال تعانوا على اإلمث والعدوان، فرض   ا من اهللا واجب ا، وحكم ا، فأين عـن اهللا     ا الزم
ـ  تذهبون؟ وأىن تؤفكون؟ وقد جابت اجلبابرة يف اآلفاق شرقً         ا، وأظهـروا   ا وغرب

   الفساد، وامتألت األرض ظلم فليس للناس ملجأ، وال هلم عند أعـدائهم         اا وجور ،

                                   
يعترب إدريس بن عبداهللا مؤسس دولة األدارسة يف املغـرب وإليـه نـسبتها، خـرج مـع الفخـي أيـام ثورتـه علـى           )  ١(

، فـاجتمع الرببـر   ) هــ ١٧٢(اهلادي العباسي، فلما قتل الفخـي انتقـل إدريـس إىل مـصر فـاملغرب األقـصى سـنة              
بيعـة، فخـرج غازيـا حـىت شـارف مدينـة فـاس ففـتح         على القيام بدعوته وخلـع طاعـة بـين العبـاس فتمـت لـه ال         

» وليلـي «معاقلها، مث غزى تلمسان فبايع له صـاحبها، وعظـم أمـره فاسـتمر إىل أن تـويف مـسموما يف مدينـة            
 .٢٧٩/ ١األعالم ) هـ١٧٧( ، سنة )على مقربة من مكناس وهي اليوم مدينة قصر فرعون(

 .بد اهللا، وذلك ملا تقدم من خديعة الرشيد لهيعين يأسه من دعوة أخيه اإلمام حيىي بن ع)  ٢(
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 ٨

معاشر إخواننا من الرببر اليـد احلاصـدة للجـور      ) حسن رجا، فعسى أن تكونوا    
والظلم، وأنصار الكتاب والسنة، القائمني حبق املظلومني من ذرية خـامت النبيـيني،    

 معاشر  واعلموا. فكونوا عند اهللا مبرتلة من جاهد مع املرسلني، ونصر اهللا مع النبيني           
الرببر أين ناديتكم، وأنا املظلوم، امللهوف، الطريد، الشريد، اخلائف، املوتور الـذي   

، وقل ناصروه، وقتل إخوته وأبوه، وجده وأهلوه، فأجيبوا داعي اهللا،           )١(كثر واتروه 
&: فقد دعاكم إىل اهللا، فإن اهللا عز وجل يقول     tΒ uρ �ω ó=Åg ä† zÅç#yŠ «!$# }§ øŠn=sù 9“ Éf÷èßϑ Î/ 

’Îû ÇÚö‘F{$# }§ øŠs9 uρ … çµs9  ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ â!$ u‹ Ï9 ÷ρr& 4 š�Í× ¯≈ s9 'ρé& ’Îû 9≅≈ n=|Ê AÎ7 •Β ^] ــاف ، ]٣٢: األحق
  .أعاذنا اهللا وإياكم من الضالل، وهدانا وإياكم إىل سبيل الرشاد

وأنا إدريس بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، رسـول               
 رضي اهللا عنه جداي، ومحزة سيد الشهداء وجعفـر           وعلي بن أيب طالب    #اهللا  
يف اجلنة عماي، وخدجية الصديقة وفاطمة بنت أسـد الـشفيقة جـدتاي،             ر  الطيا

 سيدة نساء العاملني، وفاطمة بنت احلـسني سـيدة          #وفاطمة بنت رسول اهللا     
 أبواي، وحممد وإبراهيم #ذراري النبيني أماي، واحلسن واحلسني ابنا رسول اهللا       

ي والزاكي أخواي، فهذه دعويت العادلة غري اجلائره، فمن أجابين فله مـايل،             املهد
وعليه ما علي، ومن أىب ذلك فحظه أحظأ، وسريى ذلك عامل الغيب والشهادة، إين              

   ا، وال استحللت له حمرما، واستشهدك يا أكرب الشاهدين، واستشهد     مل أسفك له دم
بيك اللهم لبيك، مزجي الـسحاب،  جربيل وميكائيل أين أول من أجاب وأناب، فل     

    وهازم األحزاب، مصري اجلبال سراب     ا، أسألك النـصر    ا، بعد أن كانت صما صالب

                                   
 . املنقوص، املتكروك فردا :املوتور)  ١(
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 ٩

  . إنك على ذلك قادر، والسالم#لولد نبيك 
 واإلمام  ،من دعوات اإلمام حممد بن عبداهللا     -وقد أكمل هذه الدعوة وغريها      

 املنصور باهللا عبداهللا     اإلمام -ائلهم ورس ، واإلمام حيىي بن عبداهللا    ،إبراهيم بن عبداهللا  
 رضي  »احلدائق الوردية «، والعالمة محيد الشهيد يف      )١ (»الشايف « يف   $بن محزة   
  .اهللا عنه

 من بالد   ةَلَطُيلَ دس إليه هارون الرشيد العباسي السم، فكانت وفاته بطُ         :وفاته
  .  سنة نيف وسبعني ومائة من اهلجرة ومشهده ا)٢(األندلس
 

                                   
 .٢٣٩ -١/٢٣٨الشايف )  ١(
ضبطه احلميدي بضم الطائني وفتح الالمني، وأكثر ما مسعناه مـن املغاربـة بـضم    : يف معجم البلدان  - ةُلَطُيلَطُ)  ٢(

علـى اجلنـوب  مــن   » توليــدو«وامسهـا اآلن   . اهــ » أســبانيا«لس  مدينــة كـبرية باألنـد   : -األوىل وفـتح الثانيـة  
 .مدريد
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 ١

)١(: 
مث دعا ابنه إدريس بن إدريس بن عبداهللا صلوات اهللا عليهم، ومات سنة مثاين              
عشرة ومائتني، وأعقب اإلمام إدريس بن عبداهللا باملغرب، وكثري من ذراري إخوته            

 .األئمة يف جهات التهائم
ف جعفر وأول من ملك مكة املشرفة من أوالد اإلمام موسى بن عبداهللا الشري  

بـن موسـى     موسى الثاين بن اإلمام عبداهللا       بن حممد بن احلسن بن حممد الثائر بن       
اجلون بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن، مث تداولت على احلـرم الـشريف أيـدي         

  .األشراف من أبناء السبطني
  :الزلف

   حممـد  )٢(ى جلَّ براهيم إِ وصفوةُ -٢٤
  

  ومن بعد ه ـ  الر سـ  نِ ي عامل م  بـائع  
 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

: 
 )١( حممد بن إبراهيم بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم الـشبه         )٣(اإلمام أبو القاسم  

                                   
 كـم مـن مكنـاس، كفلـه أبـو      ٣٠ جببـل زرهـوم علـى حنـو    »وليلـي «من أئمة املغرب األقصى، ولـد يف مدينـة       )  ١(

ا ا فــصيح، كـان جـواد  ) هــ ١٨٨(حلاديـة عـشرة فبايعـه الرببــر يف جـامع وليلـي سـنة       خالـد العبـدي حـىت بلـغ ا    
ا، أحبته رعيته، واستمال أهل تونس وطرابلس الغـرب واألنـدلس تنـسب إليـه واخـتط مدينـة فـاس سـنة                  حازم
 وكـان أبـوه قـد افتتحهـا فأصـلح سـورها وجامعهـا ومكـث فيهـا ثـالث             ،هـ وانتقل إليها وزار تلمـسان     ١٩٢

 عن دعـوة العباسـيني مـن لـدن الـسوس      »األقصى واألوسط«، مث عاد إىل مدينة فاس، واقتطع املغربني   سنوات
األعـالم  ) . هــ ٢١٣(األقصى إىل وادي شـلف، وصـفا لـه املغـرب، وضـرب الـسكه بامسـه، تـويف بفـاس سـنة              

١/٢٧٨. 
 .أي سبق )  ٢(
 .اهللا متت من املؤلف أيده . أبو عبد اهللا، كذا يف الشايف : وقيل)  ٣(
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 ٢

بن احلسن الرضا بن احلسن السبط بن الوصي علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليهم               
 .وسالمه

مجـادى األوىل، سـنة تـسع       قام يف الكوفة، يوم اخلميس لعشر خلون من         
وتسعني ومائة، وبعث أخاه اإلمام القاسم بن إبراهيم إىل مصر للدعاء إىل اهللا، وزيد        

  .بن موسى الكاظم بن جعفر إىل البصرة، فحرق دور بين العباس
وبايعه اإلمام حممد بن حممد بن زيد بن علي، واإلمام حممـد بـن جعفـر                

 وعابدهم علي بن عبيداهللا بن احلسني بـن         الصادق، والسيد اإلمام عامل أهل البيت     
ثمان ابنا أيب شيبة، وأبو     ، وحيىي بن آدم، وأبو بكر وع      %علي بن احلسني السبط     

ن   كَعيم الفضل بن دخاه اإلمـام القاسـم     ن، وعبداهللا بن علقمة وغريهم، وأنفذ أ      ي
  . يف ست وعشرين سنة-$أي القاسم -للدعاء، وهو 

يبايع لرجل منا عند    : مام زيد بن علي أنه قال     روى علماء أهل البيت عن اإل     
قصر الغرتني سنة تسع وتسعني ومائة يف عشر من مجادى األوىل يبـاهي اهللا بـه                

خيطب على أعوادكم يـا  : وعن الباقر حممد بن علي سيد العابدين أنه قال       . املالئكة
ـ ىأهل الكوفة سنة تسع وتسعني ومائة من مجاد  اهي  األوىل رجل منا أهل البيت يب

  .اهللا به املالئكة
روى هذين اخلربين اإلمام املنصور باهللا يف الشايف والشهيد محيد يف احلدائق،            
وأبو الفرج يف مقاتل الطالبيني من طريق أمحد بن سعيد اهلمداين عن حممـد بـن                

  . %منصور املرادي بسنده إىل اإلمام األعظم زيد بن علي وأخيه الباقر

                                   
مـن  . ، وقـد عـده اإلمـام املهـدي وغـريه مـن األئمـة الـدعاة          #كان إبراهيم هذا أشبه النـاس برسـول اهللا          )  ١(

 .املؤلف
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 ٣

بن إبراهيم، وأيام اإلمام حممد بن حممد بن زيد من          وقتل يف أيام اإلمام حممد      
ا، وكان املتويل لوزارة آل حممـد والقيـام         جنود العباسية مائتا ألف ومخسون ألفً     

 قتل رمحه اهللا يف أيام      )١(بنصرم واجلهاد معهم أبا السريا السري بن منصور الشيباين        
  .اإلمام حممد بن حممد بن زيد

  . وعبداهللا، وأمحد، وهم يف مصر وغريها إمساعيل، وجعفر،:$ أوالده
  .هـ١٩٩-ا لليلة خلت من رجب، يف السنة املذكورة  شهيد:$ تويف
وكان أشجع من   : $قال اإلمام املنصور باهللا     . ست وعشرون سنة   :عمره

انتهى.ب فيه الروحكِّر. 

 
ول واملنقول، القاسم بن إبراهيم     واإلمام أبو حممد جنم آل الرسول، وإمام املعق       

 .بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن السبط صلوات اهللا عليهم وسالمه
 مبصر سنة تسع وتـسعني      -وت أخيه اإلمام حممد بن إبراهيم     ملا مسع مب  -قام  

  .ومائة، ولبث يف دعاء اخللق إىل اهللا إىل سنة ست وأربعني ومائتني
: 

يا فاطمـة إن     «: # ما رواه أئمتنا أنه قال       #ه الرسول   ورد عن جد  
 منك هادي وقيـل  .  » لو كان نيب بعدي لكان إيـاه       )٢(ا ومستلب الرباعيتني  ا ومهدي

                                   
 والـشايف  ، كمـا يف املـصابيح  ،أحد األمـراء العـصاميني، ثـائر شـجاع، أثـىن عليـه أئمـة أهـل البيـت وأوليـاؤهم           )  ١(

 .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل. مثاله القدح من املنحرفنيواحلدائق ومقاتل الطالبيني، وال يسمع فيه ويف أ
ربـاع كثمـان، فــإذا   : ويقـال للـذي يلقيهـا   . الـسن الـيت بـني الثنيـة والنـاب، مجعهـا رباعيـات       : رباعيـة كثمانيـة  ) ٢(

ركبت برذونا رباعيا وفرس ربـاع، وربـاع وال نظـري هلمـا غـري مثـان وميـان، وشـناح،         : نصبت أمتمت، وقلت  
 .من املؤلف. هـ قا. وجوار
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 ٤

إن النـاس   : للفقيه العامل حواري أهل البيت أيب جعفر حممد بن منصور املـرادي           
نعم، :  فقال إنك مل تستكثر من القاسم بن إبراهيم وقد طالت صحبتك له،          :يقولون

صحبته مخسا وعشرين سنة، ولكنكم تظنون أنا كلما أردنا كالمه كلمناه، ومـن             
        ا لتأسفه على األمة، وما كان يقدر على ذلك منا، وكنا إذا لقيناه فكأمنا أشرب حزن

 أنه مسع صوت طنبـور      وروي. أصيب به من الفتنة من علماء السوء وعتاة الظلمة        
  .ال ينتصر م، وتركهمواهللا هؤالء : يف جنده، فقال

 .دعا إىل اهللا يف بعض الشدائد فامتأل البيت نورا
 .انتهى.  تام اخللق، أبيض اللون$كان  :$ قال اإلمام أبو طالب :صفته
 حممد، واحلسن، واحلسني، وسليمان، وعيسى، وموسـى، وعلـي،      :أوالده

 .وإبراهيم، ويعقوب، وداود، وإمساعيل، وحيىي
وله من األصحاب الذين أخذوا العلم عنه الفـضالء         ) بأبو طال (قال اإلمام   
حممد، واحلسن، واحلسني، وسليمان، وحممد بن منصور املرادي،       : النجباء، كأوالده 

واحلسن بن حيىي بن احلسني بن زيد بن علي، وحيىي بن احلسن بن جعفر بن عبيداهللا              
ل، ومنـهم   بن احلسني بن علي بن احلسني صاحب كتاب األنساب، وله إليه مسائ           

 .عبداهللا بن حيىي القومسي العلوي الذي أكثر الناصر للحق رضي اهللا عنه الرواية عنه
ا، وعلي بن ا كثريحممد بن موسى احلواري العابد، وقد روى عنه فقه       : ومنهم

جهشيار، وأبو عبداهللا أمحد بن حممد بن احلسن بن سالم الكويف، صاحب فقه كثري              
 بلفظه االمتام نسب حييي بن احلسن وهو امللقـب    $ انتهى كالمه . ورواية غزيرة 

  .$ العقيقي
 كتاب الدليل الكبري يف علم التوحيد، قال اإلمام املنصور بـاهللا   :ومن مؤلفاته 
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 ٥

وحيكي مـذاهب   :  يف سياق كالم يف مؤلفات اإلمام القاسم       $عبداهللا بن محزة    
ى ابن املقفع ونقضه    الفالسفة ويتكلم عليهم يف التركيب واهليئة، ويف كتاب الرد عل         

كالمه يف االنتصار، ويف الكتاب الذي حكى فيه مناظرة امللحد بأرض مـصر، ويف      
كتاب الرد على اربة، ويف كتاب تأويل العرش والكرسي على املشبهة، ويف كتاب  

  .الناسخ واملنسوخ، ويف كالمه يف فصول اإلمامة، والرد على خمالفي الزيدية
ارى، وكتابه املعروف باملكنون يف اآلداب واحلكم،       ويف كتاب الرد على النص    

  .احتوى على علم واسع، وأدب جامع، ووعظ نافع
ومن أراد أن يعلم براعته يف الفقه، ودقة نظره يف طرق االجتهاد،            : $ قال

وحسن غوصه يف انتزاع الفروع وترتيب األخبار، فلينظر يف أجوبته عن املسائل اليت      
 بن حممد النريوسي، وعبداهللا بن احلسن الكالري الـيت  سئل عنها حنو مسائل جعفر   

رواها الناصر احلسن بن علي األطروش، ويف كتاب الطهارة، وكتاب صالة اليـوم             
والليلة، ويف مسائل علي بن جهشيار، ويف كتاب اجلامع األجزاء يف تفسري قـوارع      

 عقود املسائل   القرآن، ويف كتاب الفرائض والسنن، اليت يرويها ابنه حممد، وليتأمل         
اليت عقدها فيها، ويف كتاب املناسك، إىل غري ذلك من الكتـب، فهـي كـثرية                

  .$ انتهى كالم اإلمام املنصور باهللا. مشهورة موجودة عندنا فاحلمد هللا
واعلم أنه كان أعظم احتفال األئمة القدماء صلوات اهللا عليهم ببيـان            : قلت

 فيها غواة األمم، ومل ينج من الغرق إال    علم التوحيد والعدل وفرائض اهللا اليت ضلت      
من حببلهم اعتصم ولدينهم التزم، فإم حجج اهللا على خلقه، والدعاة إىل دينه، وما          
زالوا يقارعون على دين اهللا الذي أتى به جدهم النيب املنذر، وتاله يف القيـام بـه                 

ي الفقـار   وتبليغه أبوهم الوصي اهلادي، مؤسس قواعد اإلسالم، الضارب عليه بذ         
هام املشركني ومردة الطغام، حىت أقام عمود اإلسالم بذلك العضب احلسام، صلى            
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 ٦

اهللا عليهما وعلى عترما األطائب األعالم، فهم من باب املدينة يغترفون، ولـذلك    
  :$ األثر يقتفون، كما قال اإلمام الناصر للحق احلسن بن علي

  وعلمهم مسند عن قول جـدهم     
  

  اري إذا قـالوا   عن جربئيل عن الب     
 .وهذا اإلمام وأخوه اإلمام حممد بن إبراهيم مها اددان يف رأس املأتني  

، ووالدمها إبراهيم بن إمساعيل يلقـب       )١(توىف اإلمام القاسم وله سبع وسبعون سنة      
ا لقـب   وهو أيـض  : قلت. معناه سيد السادات  : قال بعض السادة احملققني   . طباطبا

قق وايد املفلق أيب احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحـد    السيد اإلمام العامل احمل   
، الذي يستشهد أهل    %بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن           

  :البيان، بقوله
  )٢(ال تعجبوا مـن بلـى غاللتـه       

  
  ــد زر أز ــراررق ــى القم   اه عل

  :الزلف  
-٢٥  تلَلَّخ  ـ   اإلمامنيِ  ما بني ا داعي  

  
  حممــدبــن حممــد وهــو يــاف ع  

 :التحف  

 
بـن   بن زيد بن علي بن احلسني السبط         هو اإلمام املؤيد باهللا حممد بن حممد      

علي عليهم الصالة والسالم، ض إىل القيام بكتاب اهللا، وإحياء فرائض اهللا سـنة              
احلال، وأنفذ فضالء أهل    تسع وتسعني ومائة، بعد وفاة اإلمام حممد بن إبراهيم يف           

                                   
)١  (           ا وعـشرين يف سـنة تـسع    كذا يف الشايف وغريه، والذي يفيده  ما سبق يف ذكر أخيه مـن أن عمـره كـان سـت

 .وتسعني ومائة، وأن وفاته سنة ست وأربعني ومائتني أن عمره ثالث وسبعون سنة، املؤلف أيده اهللا تعاىل
 .لقاموس من املؤلف أيده اهللا تعاىلأفاده ا. شعار حتت الثوب :  بالكسر-الغاللة )  ٢(
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 ٧

البيت وأوليائهم إىل أقاصي األرض، فخرج اإلمام املرتضى لدين اهللا إبـراهيم بـن              
 روي أنـه    ،موسى الكاظم بن جعفر الصادق إىل اليمن، فأذعن له اليمن بعد وقعة           

ا، ومسي بذلك اجلزار، وخـرب سـد        قتل فيها من اجلنود العباسية مخسة عشر ألفً       
وأسر اإلمام حممد بن حممد املأمون بعد وقعات عظام، وأحسن          نعم  . اخلانق بصعدة 

املأمون نإنه مسه بعد: ه، وقيللَز.  
 .ا وهو يف مثانية عشر عامتويف

        م موصوفا بابن مـضاف إىل      لَنعم، قد يوجد يف أثناء هذه املنظومة تنوين الع
متنع من م لضرورة الشعر، ومن أحسن الضرورات رد الشيء إىل أصله كما يف امل   لَع

إن الشيء إذا خرج عن أصله رد إليه بأدىن عارض، وهذا غري            : الصرف، وقد قالوا  
خفي، وإمنا أردنا اإليضاح ملن التبس عليه، وقد وجد يف كالم العـرب وكـالم               

  :األئمة، كقوله
  جارية مـن قـيس بـن ثعلبـة        

  
ــصبة     ــا والع ــة أخواهل   كرمي

  :$ ذكره يف املغين، وكقول اإلمام شرف الدين  
  سعد بن معـاذ الكرامـة مـن       و

  
  عــرش اهللا بانيــه ملوتــه اهتــز  

  :الزلف  
٢٦-ومأمونمه سم الر اض جعفرٍ وابن   

  
  حممد  ا الـصوام  فـاجِ   فاخلطـب ع  

 :يف هذا البيت إمامان :التحف  

 
اإلمام أبو احلسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممـد              

لباقر بن علي سيد العابدين بن احلسني السبط بن علي الوصي صلوات اهللا وسالمه              ا
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 ٨

       عليهم ولقب اإلمام الرضا، وصف باملصدر مبالغة، كعصفة على   ل، وليس برضيٍ  د 
  .فعيل خالف ما يف القاموس

  :قال اإلمام احلسن بن بدر الدين يف األنوار
  أو كعلـي ذي املناقــب الرضــا 

  
  ن موسى املرتضى   احلرب ب  )١(املدره  

 . حممد التقي، واحلسن وعلي، واحلسني، وموسى:أوالده  
وكان املأمون وأوالده وأهل بيته وبنو هاشم أول مـن      :  قال يف الشايف   :بيعته

بايعه، مث الناس على مراتبهم واألمراء والقواد ومجيع األجناد، وأعطى الناس املأمون            
 ا للبيعة، وضرب امسه يف السكة و      عطاء واسع    ا، الطراز، وجعل له يف اخلطبة موضـع

اللهم صل على اإلمام الرضا علي بن موسى الكـاظم    : فكان إذا بلغه اخلطيب، قال    
بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني سيد شباب أهل               

  :مث يقول. اجلنة بن علي بن أيب طالب أمري املؤمنني
ــم ــاء ه ــتة آب ــمس ــا ه   ُ  م

  
   من يشرب صوب الغمام    هم خري   

 .وكالم اإلمام يشري إىل أن البيعة كانت باإلمامة، وكالم غريه أا بوالية العهد  
وكانت بيعة املأمون لعلي بن موسى الرضا لليلتني خلتا من شـهر            : $ قال

وقلبوا السواد إىل اخلضرة، ومن لـبس الـسواد   : رمضان سنة إحدى ومائتني، قال    
مث دس عليـه  :  أن قالإىل. اق، وكذلك كسوة البيت احلرام   مزق عليه يف مجيع اآلف    

  :كما قال أبو فراس بن محدان: مث قال. ومل خيتلف يف قتله بالسم ،السم فقتله

                                   
املـداره  : قـال الـشريف يف حاشـية الكـشاف     . الذكي يوصف بـه القلـب واللـسان      :  املدره باهلاء وقفا ووصال    )١(

انتـهى  . ألنـه لفـصاحته يـدرأ اخلـصم وهـو باهلـاء وقفـا ووصـال        . مجع مدره وهو لسان القوم، واملتكلم عنهم     
 .بلفظه من املؤلف أيده اهللا
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 ٩

  بأوا بقتل الرضى من بعد بيعتـه      
  

   رشدهم وعمواوأبصروا بعض يومٍ  
الثاين من  وأمجع على إمامته أهل البيت، وغريهم، قال اإلمام املنصور باهللا يف اجلزء               

وعلى أنا قد أمجعنا حنن وبنو العباس على إمامة علـي بـن       : الشايف يف سياق كالم   
 .، ومل خنتلف يف ذلك حنن والهم، انتهى$موسى الرضا 

ا، وقربه إىل جنب أبيـه      ا عظيم وملا مات أظهر جزع   : $ قال املنصور باهللا  
 ا لإلنصاف، فَ  توددا وإظهاربِغكن هناك، ونسب املشهد     قرب هارون حىت كأنه مل ي      ي

إىل علي بن موسى الرضى، فال يعرف أن هناك هارون إال أهل املعرفـة، وهكـذا           
ينبغي أن يكون احلق والباطل، وإال فالدولة العباسـية إىل اآلن، ومنـشأ الـدعوة               

  .انتهى. العباسية خراسان، فصغر اهللا الباطل، وعظم احلق
 .س ومخسون سنة سنة ثالث ومائتني وله من العمر مخ:$ وفاته
ستقتل بـضعة مـين      «: # بطوس، قال فيه جده الرسول       :$ مشهده

  .»خبراسان، ما يزورها مكروب إال نفس اهللا كربته، وال مذنب إال غفر اهللا ذنبه
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 ١

 
بـن  ي  واإلمام الصوام أبو علي حممد بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عل            

  . %احلسني السبط
.  قال الذهيب سنة مـائتني     :قال يف طبقات الزيدية   . دعا إىل اهللا مبكة املشرفة    

ونابذ الظاملني، وجاهد الفاسقني، وكان يصوم يوما، ويفطر يوما وكان خيـرج إىل      
 بعد $الصالة يف مكة املكرمة يف ثالمثائة من الزيدية عليهم ثياب الصوف، وأسر             
  .وقعات كثرية ووجه إىل املأمون العباسي فتلقاه باإلنصاف، مث دس له السم

 .قربه جبرجان. سنة نيف وما ئتني :تويف
 علي، والقاسم، واحلسن، وأعقابه متفرقون منهم مبصر وأصـفهان          :أوالده
 .رس وقزوين وشرياز والري ومسرقند وبغداد وخراسان وغريهاونيسابور وفا

  :الزلف
٢٧-  ونسليمانَ لُج اإلمام   حممـد   

  
ـ        ع التطـاو  انَوللقاسم املرضي كَ

 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

 
، وهـذا   %اإلمام حممد بن سليمان بن داود بن احلسن بن احلسن السبط            

 مـع   $األم، وكـان      من قبل  %مام جد اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني         اإل
ومـات بعـد    .  أيام خالفته، وملك املدينة ونواحيها     %اإلمام حممد بن إبراهيم     

 .موت اإلمام حممد بن جعفر الصادق وله ستون سنة
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 ٢

 .، وإسحاق، وموسى، واحلسن، وسليمان، وداود)١( إبراهيم:أوالده

 
كان .  %واإلمام القاسم بن عبداهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي     

         ا قد طلى يده بالـسم  يف عصر املتوكل العباسي، وهو العاشر منهم فأرسل إليه طبيب
  .$ فمس يد اإلمام فما زال وجعها حىت مات

 
بن  اإلمام عبداهللا بن اإلمام موسى       ااسي متواري ومات يف أيام هذا املتوكل العب     
، وكان وحيد عصره ونسيج دهره، وهو       %عبداهللا بن احلسن بن احلسن السبط       

بن منصور املرادي، وبايعوا    لبيت الذين اجتمعوا يف دار حممد       أحد األعيان من أهل ا    
يـد،  اإلمام القاسم بن إبراهيم، وهم الثالثة املذكورون، وأمحد بن عيسى بـن ز            

واحلسن بن حيىي بن احلسني بن زيد، وقد كان أراد املأمون بعد موت اإلمام علـي            
بن موسى الرضا أن يواصله، وألف رسالة طويلة إليه، وأجاب عليه اإلمام عبـداهللا              

، فبأي شيء تعتذر فيما فعلته بأيب احلسن صلوات اهللا عليه         : بن موسى جبواب، منه   
  .أب  العنب الذي أطعمته حىت قتلته به -يعين اإلمام علي بن موسى الرضا

$&: فعلمت أن كتاب اهللا أمجع كل شيء، فقرأته فإذا فيه: إىل أن قال  pκ š‰r'̄≈tƒ 

tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Ν ä3tΡθè=tƒ š∅ÏiΒ Í‘$ ¤ÿà6ø9$# (#ρ ß‰Éfu‹ ø9 uρ öΝä3Š Ïù Zπsàù=Ïñ 4̂]التوبة :

                                   
ــة، وإجــازات         ) ١( ــة، وطبقــات الزيدي ــع البــدور، وشــرح الدامغ ــشايف، ومطل ــن أوالده إبــراهيم يف ال صــح أن م

متـت مـن املؤلـف أيـده اهللا     . املسوري، وهامش عمدة الطالب، وهو جد أيب العباس احلسين اآليت فيعتمد ذلك 
 .تعاىل
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 ٣

‰�ω ß&: دت النظر فوجدته يقولمن يلينا منهم، فأع ، فلم أدر]١٢٣ ÅgrB $ YΒöθ s% 
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÷ρr& öΝ èδu !$oΨö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκ sE u��Ï±tã 4̂]ادلةرب ، فعلمت أن علي أن أبدا من ق]٢٢: ا
  .مين، فتدبرت فإذا أنت أضر على اإلسالم واملسلمني من كل عدو يل

ا، وطفقت تنقض عراه عروة عروة، فأنت       وأنت دخلت فيه ظاهر   : حىت قال 
اأشد على اإلسالم ضرر.  

 
وظهر من آل حممد يف أيام املتوكل العباسي اإلمام أبو عبداهللا حممد بن صاحل              

، فخدعوه حىت   %عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن السبط           بن  
   أسروه بسر من رأى، وهو حفيد اإلمام عبداهللا بن موسى كما ترى

  :الزلف
-٢٨  ومعتصم امِ األقو س مم ـ ح ماد  

  
  ـ الَ مـن يف الطَ    وذلك    يـشايع  انقَ

 :التحف  
 

 حممد بن القاسم بن علي بن عمر األشرف بن علي سيد            هو اإلمام أبو جعفر   
 .العابدين بن احلسني السبط بن علي الوصي صلوات اهللا عليهم وسالمه

كان هذا اإلمام يف أيام املعتصم العباسي، وله مع املسودة وقعـات كـثرية،              
  .ومات يف أيامه

ـ  : قال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة عليهما السالم         ا خبراسـان   إنه دع
فاجتمعت إليه الزيدية وأهل الفضل من املذاهب، وانطوى ديوانه على أربعني ألف            
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 ٤

كان يلبس ثياب الصوف األبيض وكان من العلم والفقـه والـدين            : وقال. مقاتل
والزهد وحسن املذهب يف الغاية، وذكر من صفته أنه ربعة من الرجال أمسر قد أثر               

 بالعدل والتوحيد والداعي إليه، وهو قدوة يف        وهو القائل : قال. السجود يف وجهه  
  .انتهى. الزيدية

بـل مـات يف     : وقيل. مات يف واسط  : اختلف يف سبب موته، قيل     :وفاته
توارى أيام املعتصم وأيام الواثق، وأخذ أيـام        : وقيل. مسه املعتصم : وقيل. السجن

: ني ما معناهعمره ثالث ومخسون سنة، ويف مقاتل الطالبي    . املتوكل فمات يف احلبس   
  .انتهى، وعقبه بطربستان. أن خروجه من سجن املعتصم سنة تسع وعشرين ومائتني

 قبل اإلمام املتقدم وهو القاسم بن عبداهللا فال يـشكل،    $نعم وهذا اإلمام    
فقد يقع التفاوت اليسري يف النسق، بل قد ال يراد الترتيب فيما أصله له، كالفـاء،                

تفصيل على امل، والذي أراه أن منه حنو قوله عـز           ومث، فالفاء خترج يف عطف ال     
uΖ$&:  وجل ôϑ s) tFΡ $$sù öΝ åκ÷] ÏΒ öΝ ßγ≈oΨø% t� øî r'sù^] ألن االنتقام جممل فـصله      ]١٣٦: األعـراف ،

، فإمنا هو ترتيـل     االنتقامباإلغراق، ال كما زعم الزخمشري أن فانتقمنا منهم أردنا          
عاىل ألفعاله غري إمضائه هلا، وغري علمه       على معتقد املعتزلة، وغريهم أن إرادة اهللا ت       

  .باشتماهلا على املصلحة واهللا أعلم
 يف تفاوت مضموين اجلملتني لكوا للتعقيب بتراخ، كما ذكر هـذا            »مث«و

أهل املعاين، وشواهده يف الكتاب العزيز، وقد يكون الترتيـب يف اإلخبـار ال يف               
  :الوقوع كقوله

ــوه   إن مــن ســاد مث ســاد أب
   

  ساد قبـل ذلـك جـده      مث قد     
وهذا هو األوجه يف توجيه اآليات واألبيات، وإن زعم ابن هشام أن غريه أنفع منه،        
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 ٥

واملهلة يف اإلخبار حاصلة من جهة املعاين على رأي من جيعلها للتراخي، هـذا وال               
  .تغفل عن املوجبات واوزات، واحملسنات للفصل والوصل، واهللا ويل التوفيق

 
ودعا من أهل بيت النبوة يف هذا العصر اإلمام حممد بن جعفر بن اإلمام حيىي               

، وكان يركب ويطوف يف األسواق يـأمر        %بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن       
، وهو جـد اإلمـام      )١(باملعروف وينهى عن املنكر، وهو اخلارج بتاهرت السفلى       

  . % من قبل األماملنصور باهللا عبداهللا بن محزة
  :فالزل

ــلُ -٢٩    مث حممــدوحيــىي وإمساعي
  

  ــي ــسنيعل ــد ح ــ إذ ت أمح ايِتع  
الدخول  : -التتايع  مبثناتني من أعال فألف فيا مثناة من أسفل فعني مهلمة            :التحف  

  .يف الشر بسرعة، أي تابع البغاة املتقدم ذكرهم إدخال هؤالء األئمة يف املكاره
 ة أئمةيف هذا البيت ست

                                   
 يقـال  ،اسـم ملـدينتني متقـابلتني بأقـصى املغـرب      : - بفـتح اهلـاء، وسـكون الـراء وتـاء فوقهـا نقطتـان       :تـاهرت ) ١(

ويقـال هلـا   . كـذا يف معجـم البلـدان    . »وهـي الـسفلى  «احلديثـة  : ، ولألخـرى »وهي العليـا  «القدمية  : ألحدمها
 .وهي مدينة يف مشال اجلزائر» تيارت«:  اآلن
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 ١

 ))١(  
اإلمام أبو احلسني حيىي بن عمر بن حيىي بن احلسني بن زيد بـن علـي بـن          

 . %احلسني السبط
قيامه سنة مثان وأربعني ومائتني، قتل هذا اإلمام يف الكوفة يف أيام املـستعني              

، فكم دم سفكوه ألئمة آل حممد الذين هم القائمون بالقـسط يف األرض     . العباسي
ومل حيمل أهل البيت على هذا إال الغرية على دين اهللا، والتلبية لكتاب اهللا، صلوات               

  . اهللا وسالمه عليهم
 بقصيدة تنيف على مائة بيت    )٢(ورثاه علي بن العباس الرومي موىل بين العباس       

                                   
أحد األئمة الثائرين األباة، دعا يف أيام املتوكـل العباسـي، مث خـرج إىل خراسـان، فـرده عبـداهللا بـن طـاهر إىل             ) ١(

   بغداد، فأمر املتوكل بضربه وحبسه مث أطلقه، فأقام يف بغداد مدة، كان فارس بـدن، جمتمـع   ا، شـديد ال ا شـجاع
 ا من رهق الشباب وما يعاب به مثله، وأحبه أهـل بغـداد، توجـه إىل الكوفـة يف أيـام املـستعني بـاهللا             القلب بعيد

فاستوىل عليها، وطرد نواب املستعني منها، فقـصده جـيش فظفـر وقـوي أمـره، مث قـصده جـيش آخـر جهـزه                   
 فقاتـل حـىت   ،عنـه ومل يثبـت معـه إال القليـل    ، مث تفـرق عـسكره   »شـاهي «حممد بن عبداهللا بن طاهر فاقتتال بـ      

املقاتـل  : انظـر  . ورثـاه كـثري مـن الـشعراء     . ومحـل رأسـه إىل املـستعني    ) هــ ٢٥٠(سقط به فرسـه، فقتـل سـنة         
 .٨/١٦٠، األعالم ٦٦٤ - ٦٣٩

، ونـشأ ببغـداد،   ) هــ ٢٢١(هو أبو احلسن علي بن العباس بن جريج الرومي موىل بـين العبـاس، ولـد سـنة         ) ٢(
مسه القاسم بن عبيداهللا وزير املعتضد:قيل) هـ٢٨٣(ا سنة أحد كبار الشعراء يف عصره، تويف مسموم .  

 :من قصيدته الشهرية اليت مطلعها والبيت
ــهج   ــك تنـــ ــانظر أي جيـــ ــك فـــ   أمامـــ

  
ــ   ــوج طريقـــ ــستقيم وأعـــ ــىت مـــ   ان شـــ

  :ومنها  
ذكراك هلفـــــة   أحيـــــىي العلـــــى هلفـــــي لـــــ

  
  يباشـــــر مكواهـــــا الفـــــؤاد فينـــــضج     

ــا                       ــون جالءهــــ ــك العيــــ   أحــــــني تراءتــــ
  

ذاءها أضــــحت مراثيــــك تنــــسج     وأقــــ
ــك الـــردى    ــات الفـــداء بـ   بنفـــسي وإن فـ

  
    فتنــــــهج حماســــــنك الالئــــــي متــــــخ   
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 ٢

  :منها
  سالم ورحيـان وروح ورمحـة         )١(عليك وممدود من الظل سجسج

   )٢( 
واإلمام إمساعيل بن يوسف بن إبراهيم بن اإلمام موسى بن عبداهللا بن احلسن 

  .بن احلسن السبط، تويف سنة اثنتني ومخسني ومائتني يف أيام املعتز العباسي
))٣( 

واإلمام حممد بن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلـسن الـسبط               
 .س حىت مات خرج يف الكوفة مث حب%

)٤(  
واإلمام علي بن زيد بن احلسني بن عيسى بن زيد بن علي بن احلسني بـن                

  . يف الكوفة بعد قتل اإلمام حيىي بن عمر قتل شهيدا$قيامه . علي بن أيب طالب
)٥( 

                                   
  .من املؤلف.  البارد :السجسج) ١(
فاستوىل عليها وطرد واليها، وزحـف إىل املدينـة فتـوارى    ) ـه٢٥١(إمساعيل بن يوسف، ثائر، ظهر مبكة سنة  ) ٢(

املقاتـل  ) ـهـ ٢٥٢(عاملـها، فرجـع إىل مكـة، مث إىل جـدة، ولقـي النـاس منـه عنتـا إىل أن مـات باجلـدري سـنة            
مــا ذكــره اإلمــام املنــصور بــاهللا يف  وقــد ذكــره شــيخنا أيــده اهللا يف مجلــة األئمــة ك  . ١/٣٢٩، األعــالم ٦٦٩
 . والديلمي يف القواعد وغريمها من كتب العترة ومل يصح عنه ما نسب إليه،الشايف

 .١/٢٩٤ترمجته يف الشايف ) ٣(
أن أهـل الكوفـة مل خيفـوا    : مث سرد قصة بـسند فيهـا  . كان خروجه بالكوفة: ٦٧٥ذكره أبو الفرج يف املقاتل     ) ٤(

 .١/٢٩٥وانظر الشايف . حيىي بن عمر من القتل واألسرمعه ملا حلقهم يف أيام 
)٥ (           ـ خرج بالكوفة بعد حيىي بـن عمـر، فوجـه إليـه املـستعني جيـشفخـرج إىل سـر مـن رأى، وقـد بويـع      ،اا عظيم 

املعتز، فبايع له، وأراد اخلروج ثانية فرد وحبس بضع عشرة سنة، مث أطلق سنة مثان وستني ومـائتني، مث خـرج        
= 
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 ٣

 زين العابـدين   بن احلسني بن  )١(واإلمام احلسني بن حممد بن محزة بن عبيداهللا       
 .صلوات اهللا عليهم، وهذا يف أيام املستعني العباسي

                                   
٦٦٥املقاتل . فحبسه بواسط سنتني) هـ٢٦٩(لكوفة، ظفر به املعتمد يف آخر سنة ا بسواد اأيض. 

عبـداهللا بـالتكبري،   : عبداهللا، والصحيح ما يف األصـل، وللحـسني األصـغر بـن زيـن العابـدين ولـدان           : يف املقاتل ) ١(
 بالتـصغري والـد محـزة    وعبيـداهللا . إخل.. وللقاسـم املرضـي  : وهو والد اإلمام القاسم بن عبداهللا املتقدم يف شـرح        

 ووالد جعفـر احلجـة املتقـدم    ، ووالد علي بن عبيداهللا املتقدم الذي أوصى إليه اإلمام حممد بن إبراهيم ،املذكور
 .متت من املؤلف. يف أصحاب اإلمام القاسم بن إبراهيم
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 ١

)١(  
واإلمام أمحد بن حممد بن عبداهللا بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن         

، قتل يف أيام املعتمد العباسي بعد اإلمام علي بن زيد بـن             %بن احلسن السبط    
  . %احلسني

  :الزلف
  حمـد  م  مثَّ )٢(ي الداع نِسوباحلَ ٣٠-

  
  ععـازِ الز يف الظـاملني     توأخيه ثَ   

 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

)٣(  
اإلمام احلسن بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بـن احلـسن                

 .السبط بن علي صلوات اهللا عليهم
 يف أيام املتوكل العباسي، وكان ظهوره سنة مخـسني ومـائتني علـى              دعا

ن أحكام اهللا، وكان بينه وبني اجلنود العباسية        طربستان ونواحي الديلم، فأجرى فيه    

                                   
املقاتـل  . فقتلـه أمحـد بـن طولـون علـى بـاب أسـوان، ومحـل رأسـه إىل املعتمـد             ) هــ ٢٥٥(ظهر مبصر سـنة     ) ١(

 . وهامشه٦٨٥
  : حتريك الياء يف مثل هذا للضرورة كما يف قوله)٢(

ــل   ــارك اهللا يف الغـــــــــواين هـــــــ   ال بـــــــ
  

   ــن ــصبحن إال هلــــــــ ــطَّ ميــــــــ   بلَــــــــ
   

 حـسن التـدبري، دامـت    كان حازما مهيبـا، مرهـوب اجلانـب، عـادالً    هو مؤسس الدولة العلوية بطربستان،  ) ٣(
 فاسـتوىل عليهـا،   »ديار بكر «ا، وكانت له حروب ومعارك مع املسودة، زحف إىل آمل خالفته عشرين عام 

فاسـتوىل عليهـا، مث وجـه جيـشا إىل الـري فملكهـا، وكـان قـد أخـرج مـن           » بقرب جرجـان «مث قصد سارية    
. ١٩٢ - ٢/١٩١األعـالم  . صمة دعوته مث عاد إليـه وـا تـويف، ولـه أخبـار كـثرية      طربستان حمل أنصاره وعا  

 .١/٢٨٢الشايف 
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 ٢

وقعات كثرية، ازم عنه الناس يف بعض حروبه فوقف هو وأهـل بيتـه يف وجـه        
فضارم بسيفه حىت تراد اجليش     : $ اإلمام املنصور باهللا     قال. عشرين ألف فارس  

  .)١(إليه انتهى
 أن  املعـاين ) علم(وقد عرف من    : ، قلت $وحكى هذا اإلمام أبو طالب      

القرينة املعنوية يف ااز العقلي قد تكون استحالة قيام املسند باملسند إليـه عـادة،               
إال هؤالء األئمة أعالم النبوة فاتصاف أفـرادهم        : فيقال. هزم األمري اجلند  : كقوهلم

  .نعم. بذلك ثابت عادة
  فثىن جنـود املـشركني وقـد       

  
  مجعوا لكيـد الـدين واحتفلـوا        

.  % والسبط احلسني بن علـي     ،مشهد أمري املؤمنني  : ملقدسنيوعمر املشهدين ا    
  :ومن روائع شعر اإلمام احلسن ما كتبه إىل العباسية

  بالسيف نعلـوا مجـاجم الكفـره      
  

ــره    ــا وال أث ــم يف دينن   ال ظل
  هاتــا وهاتلــك بيعــة الــشجره  

  
ــدة    ــان واح ــا بيعت ــا قومن   ي

ــربه     ــضيب واحل ــه والق   خامت
  

ــدنا    ــراث وال ــا ت  ردوا علين
ــره     ــصابة طه ــا ع ــه من   يلي

  
  وبيت ذي العرش سـلموه لنـا        

  وأظهت فيـه فـسقها الفجـره      ر  
  

ــشاعره     ــست م ــا دن   فطامل
 .$ وال بقية له.  سنة سبعني ومائتني:وفاته  

)$ 
 .$ واإلمام أبو املطهر حممد بن زيد أخو اإلمام احلسن بن زيد

                                   
  .٢٨٢/ ١الشايف ) ١(
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 ٣

زت الذرية الطاهرة يف أيامه وأيـام        بعد وفاة أخيه خبراسان، وع     :$ قيامه
وقام ما سوق العدل والتوحيد، ونفي اجلرب والتشبيه، وسآئر املذاهب الردية           . أخيه

  :وما أشبه حاهلما بقول القائل. من القدر واإلرجاء
  أثىن عليـك آي الكتـاب املـرتل       

  
   لو كنت أدركت     ا الـنيب حممـد  

  لونصرته واخللـق أمجـع خـذَّ        
  

  هللا بعــد مماتــهأحييــت ديــن ا  
ــذلل    ــسلم مت ــسلم مست   أو م

  
  والنــاس إمــا مــارق ومنــافق  

بـن زيـد   ل الضرير اإلمام حممـد  والقصيدة الرائعة الفريدة اليت مدح ا ابن املقات   
  :مشهورة غرا بعد التغيري

  غرة الـداعي ويـوم املهرجـان      
  

  دامت البشرى وقل يل بـشريان       
  وحــوت أخالقــه كنــه اجلنــان  

  
  ا وحيــاةموتــخلقــت كفــاه   

ــاين     ــا واألم ــا واملناي   بالعطاي
  

ــستقل   ــل م ــل بك ــو للك   فه
 :  ومنها  

  وعظيم الـرب مـن غـري امتننـان        
  

  مسرف يف اجلود من غري اعتـذار        
  يترك املقدام يف شـخص اجلبـان        

  
  حيدق األبطال باألحلـاظ حـىت       

  وعليــاه العلــى واحلــسنان    
  

  وهو من أرسى رسـول اهللا فيـه         
  ا اليـدان  وأحاطت لـك بالـدني      

  
      أجنزت كفـاك وعـد  اا ووعيـد  

     وما يذكره أهل البديع من أن اإلمام ضربه لقوله يف مطلعها           )١(ايف حنو أربعني بيت ، :

                                   
 .متت من املؤلف أيده اهللا . ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣/ ٤مروج الذهب : انظر ) ١(
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 ٤

، كمـا روي  )١(ال تقل إىل آخره بعيد، فإن كان حقيقة فلعله ملا يف بعضها من الغلو    
 .اهللا فرد وابن زيد فرد: أنه أنشده

فهذا هـو  . اهللا فرد وابن زيد عبد   : ، وقال، قل  فسجد اإلمام تواضعا هللا تعاىل    
  .الذي جيب أن حيمل عليه

 بعد وقعات عظيمة وجراحات كثرية يوم اجلمعة يف شهر رمضان           :$ قتل
 .الكرمي سنة ست وسبعني ومائتني

) تزيـد علـى   (ورثاه اإلمام الناصر للحق احلسن بن علي األطروش بقصيدة          
يف الشايف، منها قوله$نصور باهللا ا رواها اإلمام املتسعة وثالثني بيت :  

ــدا ــل تل ــدنيا تظ ــفَين وال عج  
  

  أنت على الداعي تبكي وجتـزع      أم   
  وكانا بـه حـيني طـول حياتـه          

  
     ا وودعـوا  فقد أصبحوا ماتوا مجيع  

ـ        فإِ     ان أبك ال أبكـي عليـه تكلفً
  

ـ وان اصطرب عنـه فَ         رب أوجـع  صلَ
  ففقدانــه أنــسى فــؤادي عــزاءه  

  
  ن بعده كيـف أجـزع     وعلمين م   

  لقد أمنت نفسي الرزايـا فـال أرى         
  

  وإن جل خطـب بعـده أتوجـع         
ـ         افقم فانعه للشرق والغـرب معلن  

  
  فقد وقع اخلطـب الـذي يتوقـع         

   منـه أفظـع    -إال رزؤه -فال رزء     
  

  إال يومــه منــه أشــنعوال يــوم   
  أصيب به اإلسـالم فاـد عرشـه         

  
  وأضحت لـه أركانـه تتضعـضع        

  املعروف بعـد حممـد    ت سبل   فَع  
  

   وغادر وها يف العلى لـيس يرفـع      ن  
                                     

  :وهو قوله) ١(
  كــــــــافر بــــــــاهللا والــــــــسبع املثــــــــاين 

  
  كـــل مــــن قــــال لـــه يف الكــــون ثــــاين    

 .لف متت من املؤ  
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 ٥

  ومات فمات احلزم والبأس والنـدى     
  

  ومن كان يف الدنيا يـضر وينفـع         
  ــن ــواه ع ــا وزال ملث ــدهم   ة ج

  
  وعترته طـود مـن العـز أمنـع          

   كــف علــيهم شــفيقةحتـوطهم   
  

  وعني له إن يهجعوا لـيس جـع         
  تفرق من بعـد التـآلف مشلـهم         

  
ـ       ه مشـل النبـوة جيمـع      وكان ب

  تساوى الورى يف هلكه بعد ملكـه        
  

   ــزى م ــه مع ــهم في ــفَفكل عج  
ــاحكً   ــم أر إال ض ــهفل   ا يف حيات

  
ــ   ا يتوجــعومــذ مــات إال باكي  

  فال عذر إذ مل يدفع املـوت دونـه          
  

  وكنا به ريـب احلـوادث نـدفع         
  على أنه لـو شـاء جنـاه سـيفه           

  
  وطرف كلمح الربق أو هو أسـرع        

ــن أىب   ــصبةولك ــي بع    إال التأس
  

  مـ       ن آل رسول اهللا بـالطف ص عر  
ــة     ــرار خزاي ــا رأى أن الف   ومل

  
  وأن سبيل املـوت للحـر أوسـع         

   ا ال يهـال إىل الـردى      فأرسا جنان  
  

  وال هو مما يفـزع النـاس يفـزع          
  فما زال حيمـي عرضـه وذمـاره         

  
  ويشرع يف حوض املنايـا ويكـرع        

ــه زرق   ــشاشة)١(تناهب ــاء ح    الظب
  

  هلا سائق منـه إىل املـوت أسـرع          
ــه   ــه ســيفه بانقطاع ــو مل خين   ول

  
ــع    ــداؤه تتقط ــه اع ــت ب   لظل

   ومل يدنس من العـار وجهـه       رخفَ  
  

  كما الح برق يف دجى الليل يلمع  
  ومامات حىت مات من خوفه العدى     

  
  وكانــت بــه يف نومهــا تتفــزع  

  وهللا مــاذا ضــم حــول ضــرحيه  
  

  وأعجب منه كيـف ال يتـصدع؟        
  نت به الدنيا تـضيق برحبـها      وكا  

  
  تظل ومتسي منه ختـشى وتطمـع        

                                     
 .متت  من املؤلف أيده اهللا تعاىل . بالضم النصال : الزرق ) ١(
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 ٦

ــه ــا بكف ــا والعطاي ــروح املناي   ت
  

  سجاال على األدىن ومن هو أشسع  
ــورى إنعامــه وانتقامــه   أظــل ال

  
  ــي عز مــيه ي ــه وعاص ــعوالي   قم

  :اومنه  
  فإن أفرح األعداء مـصرع موتـه      

  
ـ فقد طال ما عاشوا وهم منه فُ         عج  

  متوا مبــصابهفقلــت هلــم ال تــش  
  

ـ        فما منكم إال لـه املـوت مرعش  
  فخري املنايا ميتة الـسيف يف الوغـا         

  
  كما خري عيش ما عدى السيف مينع  

  :ومنها
ــا ــه مماتن ــا ومن ــسيف حميان   فبال

  
  كذا السيف باألخيار ما زال يولـع        

  لقد عاش يف الـدنيا مجـيال ممنعـا          
  

   ا عن محى الـدين مينـع    ومات كرمي  
ـ     ا ب فيا راكب   ا ورمحـة  لـغ سـالم  

  
    ـ    جبرجان قـرب   ر جيمـع  ا ظـل للبِ

  بعقوته حـل ابـن زيـد حممـد          
  

ــع    ــة مفظ ــالء بالربي ــل ب   فح
  واضحت بقاع األرض فيه تنافست     

  
   ـا هـي مـضجع      وودت مجيعا أ  

  فــصلى عليــه اهللا مــاذر شــارق  
  

  وناح محام يف ذرى األيك يـسجع        
ـ        افأقسمت ال ينفـك قلـيب مفجع  

  
   ١(دجى الليل تـدمع     ما عليه وعيين(  

 .فما ظنك بإمام هذا قول اإلمام الناصر فيه  
زيد واحلسن، وأعقاما ببغداد وطربستان    :  ولإلمام حممد ولدان   :$ أوالده

أبو القاسم البلخي عبداهللا بن أمحد املعتـزيل        : وصحب اإلمام حممد بن زيد    . والري

                                   
 .٣٠٢ - ١/٣٠١الشايف ) ١(



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٧

رى نفسه إذا كتب لإلمام     إنه ي : ، وكان يقول  )١(املتويف سنة سبع عشرة وثالث مائة     
  .كأنه يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  . الذي حيكى خالفه يف النسخ)٢(أبو مسلم حممد بن حبر األصفهاين: وكتب لإلمام
  :فالزل

  ا ذائـد   النبـوة   أعالم رهظْوأَ ٣١-
  

  ع يقـارِ   احلسنيِ  حيىي بن  عن الدينِ   
  :التحف  

$ 
بـن  حلسني حيىي بن احلسني بن القاسم       هو اإلمام اهلادي إىل احلق املبني أبو ا       

 . %طالب إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب
ولد باملدينة املطهرة سنة مخس وأربعني ومائتني، ومحل إىل جـده القاسـم             

-حيىي  : مب مسيته؟ قال  : ال ألبيه قعليهما السالم فوضعه يف حجره املبارك وعوذه، و       
:  فبكى القاسم حني ذكره، وقال -لحسني أخ يسمى حيىي تويف قبل ذلك      وقد كان ل  

وبقي القاسـم   . وإمنا قال ذلك ألخبار رويت بذكره     . هو واهللا حيىي صاحب اليمن    
  : بعد ذلك سنة واحدة، وإىل ذلك أشار اإلمام الداعي حيىي بن احملسن بقوله$

ــم  ــن القاس ــشارةوأعل    بالب
  

  بقــائم فيــه لــه أمــارة     
                                     

عبداهللا بن أمحد بن حممود الكعـيب البلخـي اخلراسـاين، أحـد أئمـة املعتزلـة، وهـو الـذي تنـسب           هو أبو القاسم) ١(
 ولـه كتـب أيـضا، تـويف بـبلخ سـنة       لـه مقـاالت يف علـم الكـالم،    ) هــ ٢٧٣(إليه الكعبية من املعتزلة، ولـد سـنة       

 .٤/٦٥األعالم ) هـ٣١٩(
أحـد كبـار كتـاب املعتزلـة، ويل اصـفهان وبـالد       ) هــ ٢٥٤(هو حممد بن حبر األصفهاين أبو مسلم، ولد سنة          ) ٢(

 ١٤(جـامع التأويـل   : فارس للمقتدر مث عزل، وكانت له معرفة بالتفسري وغريه مـن صـنوف العلـم، مـن كتبـه       
 .٦/٥٠األعالم ). هـ٣٢٢(املنسوخ، وله شعر، تويف سنة ، والناسخ و)جملدا



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٨

  من اهلـدى والعلـم والطهـارة      
  

  قد بث فيـه املـصطفى أخبـاره         
ــاره     ــب انتظـ ــضله وأوجـ   بفـ

  .إىل آخره  
 غليظ  ،)١(أجنل العينني  اكان أسدي : $قال اإلمام املنصور باهللا      :$صفته  
  .)٢(د بعيد ما بني املنكبني والصدر، خفيف الساقني والعجز كاألس،الساعدين

سنة مثانني ومائتني، أقام اهللا به الدين يف أرض اليمن، وأحيا بـه              :$قيامه  
رسوم الفرائض والسنن، فجدد أحكام خامت النبيني وآثار سيد الوصيني، وله مـع             
القرامطة اخلارجني عن اإلسالم نيف وسبعون وقعة، كانت له اليد فيها كلها، ومع             

له مبكة املشرفة سبع سنني كما ذكـر        وخطب  . بين احلارث، نيف وسبعون وقعة    
  .، وغريه)٣(ذلك يف عمدة الطالب

 حيث الناس على    -اإلمام الناصر األطروش  -وكان: $ قال اإلمام أبو طالب   
من ميكنه أن ينصره وقرب منه فنصرته واجبة        : نصرة اهلادي حيىي بن احلسني ويقول     

  .)٤(عليه، ومن متكن من نصريت وقرب مين فلينصرين
)  ( 

ما  «:  قال $عن أمري املؤمنني    : وفيه آثار عن جده النيب وأبيه الوصي، منها       
): قـال (من فتنة إال وأنا أعرف سائقها وناعقها، مث ذكر فتنة بني الثمانني واملائتني              

                                   
 . سعة العني:النجل بالتحريك) ١(
   .٣٠٣/ ١الشايف ) ٢(
  .٢٠٤عمدة الطالب ) ٣(
 .اإلفادة، خ ) ٤(
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 ٩

فيخرج رجل من عتريت امسه اسم نيب، مييز بني احلق والباطل، ويؤلف اهللا قلـوب               
  .»ى يديهاملؤمنني عل

ولـدي يف   ن  سيخرج رجل م   «:  بيده إىل اليمن، وقال    #وأشار الرسول   
 الـذي   )١(ويسر اهللا له علم اجلفر    .  »هذه اجلهة امسه حيىي اهلادي حيىي اهللا به الدين        

أوحى اهللا إىل نبيه فيه علم ما يكون إىل يوم القيامة، وكان معه ذو الفقار سيف أمري   
  :ب البسامة بقولهاملؤمنني، وإىل ذلك أشار صاح

  من خص باجلفر من أبناء فاطمـة      
  

  وذي الفقار ومن أروى ظما الفقر       
   

ومن الشهادات التارخيية احلقة ما شهد به لإلمام اهلادي إىل احلق ولألئمة من             
، حيث فسر م اخلرب     )٢(أهل البيت احلافظ ابن حجر يف فتح الباري شرح البخاري         

                                   
ا يف جلـد، ولـذا مسـي علـم اجلفـر، قـال أبـو        أي يسر اهللا تعاىل وصوله إليـه وتفهمـه معانيـه، وكـان مكتوبـ          ) ١(

  :العالء املعري
  عجبـــــوا ألهـــــل البيـــــت ملـــــا    لقـــــد 

  
  أتــــــاهم علمهــــــم يف مــــــسك جفــــــر  

  ومــــــرآة املــــــنجم وهــــــي صــــــغرى     
  

ــر     ــامرة وقفـــــــ ــل عـــــــ ــه كـــــــ   أرتـــــــ
وقد ذكره كثري من علماء اإلسالم، وتكلم السيد العالمة حممد بن إمساعيل األمـري، يف كونـه ممـا اخـتص بـه أمـري                

يفة الـيت يف قـراب سـيفه، إذ املقـصود     من العلوم، وأنه غري داخل فيما روي عنه مـن خـرب الـصح       $ املؤمنني  
عدم اختصاصه مبا جيب تبليغه إىل الناس كافة من علوم الشريعة، وليس هذا من علـم الغيـب الـذي اسـتأثر اهللا         

من املغيبات، كغلبة الروم وقتل الفئة الباغية لعمار رضـي اهللا عنـه، وقتـال    # به بل هو مما علمه اهللا رسوله  
≈=ãΝÎ&:  ذلـــك، كمــا قــال تعـــاىل  النــاكثني واملــارقني، وغــري    tã É=ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã�Îγ ôàãƒ 4’n?tã ÿ ÏµÎ7 øŠxî #́‰ tnr& ∩⊄∉∪ �ωÎ) Ç tΒ 

4 |Ós?ö‘$# ÏΒ 5Αθß™ y7Ï9≡sŒ ô&: ، وقــال تعــاىل ]٢٧ - ٢٦: جلــن [^‘§ ÏΒ Ï!$ t7/Ρ r& É=ø‹ tó ø9$# ÏµŠÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î) 4̂]  ــران  ]٤٤: آل عم
متـت  . جواب سؤال ورد يف هذا مـن الزنـداين، واهللا املوفـق   » م اجلفرإيضاح األمر يف عل«ويل يف ذلك رسالة    

 .من املؤلف أيده اهللا تعاىل
 .قريش ، كتاب األحكام، باب األمراء من١٠٠/ ١٣فتح الباري ) ٢(
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 ١٠ 

ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقـي   «:  وغريه، وهو)١(ي يف البخاري   النبوي املرو 
، فأفاد أنه صدق احلديث ببقاء األمر يف قريش باليمن من املائة الثالثة يف           »منهم اثنان 

ـ        : طآئفة من بين احلسن، قال     ـ  وال يتوىل اإلمامة فيهم إال من يكون عاملً ا ا متحري
 ألنـه   ؛اها من اليمن الشك يف كونه قرشي      والذي يف صعدة وغري   : إىل قوله . للعدل

  .من ذرية احلسن بن علي
وقال العالمة إمام احملدثني يف عصره، مؤلف جة احملافل حيىي بـن أيب بكـر         

مث يف زمن املعتمد واملعتـضد واملقتـدر إىل   : العامري يف الرياض املستطابة ما لفظه   
لدان ال يقدر عليهم فيها مثل      املستعصم آخر ملوك العباسيني، حترز أهل البيت إىل ب        

جيالن وديلمان وما يواليها من بالد العجم، ومثل جند اليمن كـصنعاء وصـعدة              
وجهاا، واستوثق أمرهم وقاموا باإلمامة بشروطها قاهرين ظاهرين، فقام منـهم           

     ا، أوهلم وأوالهم بالذكر اإلمام اهلادي حيىي بن        بنجد اليمن حنو بضع وعشرين إمام
القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن املثىن، كان مولـده  احلسني بن   

باملدينة، ومنشاؤه باحلجاز، وتعلمه به وبالعراق، وظهور سلطانه باليمن سنة مثانني           
ومائتني، وكان جاء إىل اليمن وقد عم ا مذهب القرامطة والباطنيـة فجاهـدهم              

جهاد وقعه مل ينهزم يف شيء منها، وكان له        ا، وجرى له معهم نيف ومثانون       ا شديد
  .علم واسع، وشجاعة مفرطة

مث قام بعد اهلادي ولده املرتضى حممد بن حيىي، مث ولده الناصر أمحد             : إىل قوله 
بن حيىي، وكانا ممن مجع خصال الكمال والفضل كأبيهما، ودفنا إىل جنبه بصعدة،             

ئمة فأورد قطعـة تارخييـة،   مث ساق يف تعداد األ. ومن ذريتهما أكثر أشراف اليمن  
                                   

 .عن عبداهللا بن عمر) ٧١٤٠( رقم ٩/١١٢صحيح البخاري ) ١(
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 ١١ 

ا يدل على غزارة علم واطالع وإنصاف، واعتراف باحلق وبعـد عـن             ا نفيس وحبثً
  .اإلحنراف

أن األئمة املتبوعني يف املذاهب بايع      : وقد ذكر ابن اجلوزي وغريه    : حىت قال 
كل واحد منهم إلمام من أئمة أهل البيت، بايع أبو حنيفة إلبراهيم بن عبداهللا بـن             

 . وبايع مالك ألخيه حممد، وبايع الشافعي ألخيهما حيىياحلسن،
:  مـا لفظـه    -يف ذكر أوالد اإلمام الناصـر     -وقال ابن حزم صاحب احمللى    

بن حيـىي   ، بنو أمحد الناصر     )١ ()املهدي(واحلسن املنتخب، والقاسم املختار، وحممد      
لقب باهلادي  اهلادي بن احلسني بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا، وليحىي هذا امل           

  .)٢(رأي يف أحكام الفقه قد رأيته مل يبعد فيه عن اجلماعة كل البعد، إىل آخره
وأول من دعا   :  ما لفظه  ١٩٦وقال نشوان احلمريي يف كتاب احلور العني ص       

باليمن إىل مذهب الزيدية ونشر مذهب أئمتهم حيىي بن احلسني بن القاسـم بـن               
سن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، ولقبـه          إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احل      

  : اهلادي إىل احلق فرتل بني خوالن، وقال
  واهللا واهللا العظـــيم إليـــةً 

  
  يهتز عـرش اهللا منـها األعظـم         

  إين لودك يـا حـسني ملـضمر         
  

ــه وحينــ    ــتميف اهللا أبدي   ا أك
  :إىل قوله  

  ولـود ســائر بيـت آل حممــد  
  

     ومغـنم   فودادهم فرض علـي    
   حببــهم وبدينــهمقــوم أديــن  

  
  ونصوصهم أفيت اخلصوم وأحكم     

                                     
 .ما يف املشجرواملهدي ك: زيادة من مجهرة األنساب البن حزم، والصواب ) ١(
  .٤٤مجهرة أنساب العرب ) ٢(
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 ١٢ 

 
وملا انتشرت فضائله، وظهرت أنواره ومشائله، وفد إليه وفد أهـل الـيمن،             

  ملا شاهد ؛افسألوه إنقاذهم من الفنت، فساعدهم وخرج اخلرجة األوىل، مث كر راجع 
اليمن مـن الـشدائد   من بعض اجلند أخذ شيء يسري من أموال الناس، فرتل بأهل            

            م وخرج ثانيا عـام   والفنت ما ال قبل هلم به، فعاودوا الطلب وتضرعوا إليه، فأجا
  .أربعة ومثانني

أن أحكم فيكم بكتاب    : يا أهل اليمن لكم علي ثالث      «: ومن كالمه املأثور  
، وأن أقدمكم عند العطاء، وأتقدمكم عنـد اللقـاء، ويل           #اهللا وسنة رسوله    

ال يغيب  ولقد أقسم يف بعض مقاماته أنه. » والطاعة، ما أطعت اهللالنصح،: عليكم
 )إن أطاعوه(عنهم من رسول اهللا إال شخصه 

 من علمـه  - وصل من العراق لزيارته    -ولقد حكى عامل من علماء الشافعية       
وعدله وفضله وسريته النبوية ما ر األلباب، وأنه شاهده يتوىل بيده الكرمية معاجلة             

مشهور، وعلى  توىل بنفسه إطعام اليتامى واملساكني، وغري ذلك مما هواجلرحى، وي
  .صفحات التاريخ مسطور

      اإذا كان فضل املرء يف الناس ظاهر  
  

  فليس مبحتاج إىل كثرة الوصـف       
 منـذ   -  يف اليمن امليمون بركاته وآثاره     وما نشر اهللا يف أقطار الدنيا أنواره، وبث         

  ـ   إال لشأن عظيم   -اأحد عشر قرن ـ ، ولقد مأل اليمن أمنا وإميان ا وعـدالً ا، وعلم ،
  :$ ومساجد ومعاهد، وأئمة هدى، وما أصدق قول القائل فيه

  فسائل الشهب عنـه يف مطالعهـا      
  

  والفجر حني بدا والصبح حني أضا  
  سل سنة املصطفى عن جنل صاحبها     

  
ـ         امن علم الناس مـسنونا ومفترض  
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 ١٣ 

 الشهرية مشرقة األنوار، دائمة اإلستمرار علـى        وكراماته املنرية، وبركاته املعلومة   
  :مرور األعصار، وما أحقه بقول القائل يف جده احلسني السبط صلوات اهللا عليه

  أرادوا ليخفوا قـربه عـن وليـه       
  

  فطيب تراب القرب دل على القـرب        
  ) ( )١(  

اجلهاد يف سبيل  إىل الدعام بن إبراهيم األرحيب، حيثه على $ومن قصيدة له 
اهللا، ويذكر سوابق مهدان مع أمري املؤمنني وأخي سيد املرسلني، صلوات اهللا تعاىل 

  :وسالمه عليهم أمجعني
  اض فقد أمكنتنا فرصـة الـيمن      

  
  وصل فضائل كانـت أول الـزمن        

ــ   ــابقات وإكرام ــةوس   ا ومكرم
  

  كانت مع الطاهر اهلادي أيب احلسن       
  ويوم صفني والفرسـان معلمـة       

  
ـ           نِنختوض يف غمرات املوت يف اجلُ

  والروع حام ويوم النهروان لكـم       
  

ـ          )٢(نصوالنقع مرتفع بـالبيض واحلُ

  ونصرهم ألمـري املـؤمنني علـى        
  

  حمض املـودة واإلحيـاء للـسنن        
  ا يعلو علـى شـرف   وقم فزد شرفً    

  
  يف حي مهدان واألحياء مـن ميـن         

ــه    ــد اهللا نعرف ــك ذاك حبم   ففي
  

  لوغا يف السلم والفـت إذ أنت ليث ا   
  ا يا دعـام بـه     واستغنم األمر ض    ن

  
  ما دام روح حياة النفس يف البـدن         

  
                                   

 اشـتهر بالنجـدة والفروسـية والـدهاء     ،الدعام بن إبراهيم بن عبداهللا بن يأس األرحـيب، سـيد مهـدان يف عـصره       ) ١(
واجلود، قام على آل يعفر فاستلب اململكة منهم ودخل صنعاء فاسـتعانوا عليـه بـاملوفق واملعتـضد فخـرج مـن              

 .وكانت له معه مواقف عظيمة، وظل معه إىل آخر أيامه) هـ٢٨٨(مام اهلادي سنة صنعاء مث دخلها مع اإل
 . مجع حصان :احلصن ) ٢(
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 ١٤ 

 .إىل آخرها
  :فأجابه الدعام ذا الشعر

ـ        نأتى كتاب إمـام صـادق لق  
  

  بالفرض يأمرنـا منـه وبالـسنن        
ــه   ــوه رســول اهللا يتبع ــذا أب   ه

  
  خري الربايا إمام من بـين احلـسن         

  اهلـامشي فمـا   أبو احلسني الزكي      
  

  خذالنه حبـالل يـا ذوي الفطـن      
ــه    وكيــف ذاك ويف خــم لطاعت

  
  فرض علينا به قـد قـام مل يهـن           

 أنت املقدم يا ابن املصطفني فمـا        
  

  غن الض) ١(لنا سواكم برغم الكاشح  
     اأقدم على الرشد والتوفيق معتمـد  

  
  على اإلله فعندي النـصر بالبـدن        

ــة    ــاألموال قاطب ــالبنني وب   وب
  

ـ          وبالعشائر مـن مهـدان يف سنن  
  كما تترى بنصرك يا ابن الطاهرين      

  
  تترى من املاء أسبال مـن املـزن         

  من مهـدان ناصـحة     معي فوارس   
|  

ــدين    ــول وال ــادقة يف الق   هللا ص
  و هي حد سورة مـن     أنا سنانك أُ    

  
  ناواك يا ابن رسول اهللا يف الـيمن         

  أقود خيلك أمحي عـن مكارههـا        
  

  )٢(نماض حـده أرِ   بذي كعوب و    
  شفى الصدور كتاب أنت كاتبـه       

  
  هذا وأيقظنا مـن نومـه الوسـن         

  يف نصر جدك يف ماض من الـزمن            سالف أجدادي الذين سعواذكرت  
  أنا خليفتـهم يف نـسل قائـدهم         

  
ـ            نبحيىي اإلمام بال عجـز وال غَ

  ما بعد قولك مـن قـول فنتبعـه          
  

  يابن احلطيم ويابن احلجر والـركن       
  

                                   
 . مضمر العداوة :الكاشح )١(
 . نشط :أرن) ٢(
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 ١٥ 

  بن الوصي أمـري املـؤمنني ويـا       يا
  

  نسل البتول ومن قد فـاز بـاملنن         
  حبلي حببلك موصول بال كـذب       

  
       ـ والود مين لكم ينقـاد بالر ١(نس( 

ــة  _ ــا منحل ــك فاحفظه   إىل اتباع
  

  من سامع لك ال ينساك يف الـوطن         
  إنا نرى من تنحى عن وال يـتكم         

  
ـ  من ج كجاحد مالَ    ىل وثـن  إِلٍه  

   :ومنها 
  م على ما آراك اهللا مـن رشـد        واعز

  
  حىت متيز عن كشف مـن احملـن         

ــسريكم    ــايل يف م ــستبني فع   وت
  

  ٢(ا وليس مقايل فيـك بـاألفن      حق(  
  ): 

والقرآن فإمنا نزل علـى العـرب       :  يف تفسريه آليات من كتاب اهللا      $قال  
      بلغتهم وخاطبهم اهللا فيه بكالمهم، والنفس تدمها صلة جلميع   لها العرب يف كال   خ

ما تأيت به من مقاهلا، وقد تزيد غري ذلك يف خماطبتها، وما تسطره مـن أخبارهـا،     
، وغري ذلك مما ليس له عندها معىن، غري أا حتسن به كالمها             »ال«و،  »ما «: مثل

 فيما أنـزل  -ويف ذلك ما يقول الرمحن الرحيم    : إىل أن قال  . وتصل به قيلها، وقاهلا   
ãβρ& :$ قان العظيم من قول موسـى     على نبيه من الفر    ã�≈ yγ≈ tƒ $tΒ y7yèuΖ tΒ øŒ Î) öΝ ßγ tF÷ƒr& u‘ 

(#þθ�=|Ê ∩⊄∪ �ωr& Ç∅yèÎ7 ®Ks? ( |MøŠ |Áyè sùr& “Ì� øΒ r&^]ومثـل هـذا    : إىل أن قال  . ]٩٣ -٩٢: طه
  .كثري فيما نزل ذو اجلالل واإلكرام 

$&: من ذلك قوله سبحانه    yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ z ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹ Î=xî 

                                   
)١ (الرساحلبل، وما كان  من زمام على أنف  : - حمركة – ن. 
 .أي الضعيف ) ٢(
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öΝ ßγ s)≈sV‹ ÏiΒ^]١(إىل آخر كالمه ،]١٣: ، املائدة١٥٥: النساء (  

:  وسـألت عـن قـول اهللا سـبحانه         -مبينا ملا خاطب اهللا به اخللق     -وقال
&ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#uρ 7M≈−ƒÈθôÜtΒ ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ 4̂]وهذا رمحك اهللا فمثل ضربه اهللا هلم       . ]٦٧: الزمر

هو يف يده وهو يف     : مما تعرفه العرب ومتثل به، وذلك أن العرب تقول ملالك الشيء          
ميينه، تريد بذلك تأكيد امللك له، ألن كل ما كان يف يد املالك فهو أقدر ما يكون                 

7M≈−ƒÈθôÜtΒ &: فأما قوله : حىت قال . عليه ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ 4̂      وات ا، فإخبار منه هلم بأن الـسم
مطويات يف ملكه، متصرفات يف أمره، جمموعات يف حكمه، كما جيمـع الـشيء         
املطوي جامعه، وحيوزه ويضم عليه طاويه، فمثل هلم أمر نفاذ حكمه يف السماوات، 

  .)٢(هإىل متام كالم. وقدرته عليهم مبا يعرفون من مقدرم على ما يطوونه وينشرونه
لـم  مث أبان معهم الع   :  يف جواب مسألة النبوة واإلمامة، يف األنبيا       $وقال  

وأشار إىل معجزات   . والدليل، الذي يدل على أم رسل مبعوثون برسالته إىل خلقه         
والعلم والدليل فهو فضلهم على أهل دهرهم،       : الرسول، حىت قال يف ذكر األوصياء     

وعلمهم ودليلهم فهو العلم بغامض علم      : ن قال إىل أ . وبيام على مجيع أهل ملتهم    
من ذلك ما كان يوجـد عنـد        : قال. األنبياء، واإلطالع على خفي أسرار الرسل     

، مما ال يوجد عند غريهم من أهل دهرهم،         %وصي موسى، وعند وصي عيسى      
  . علي بن أيب طالب#ومن ذلك ما يوجد عند وصي حممد 

                                   
 .كتاب املسترشد ، خ ) ١(
 .خ مسائل الرازي، ) ٢(
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 ١٧ 

وما كان عنده من علم مـا       . فرومن ذلك ما كان عنده من كتاب اجل       : قال
  .يكون إىل يوم القيامة

، #بوالدة الرسول   : وقال يف وصف املستحقني لإلمامة من ذرية الرسول       
        ا لإلسالم وباملعرفـة    ومبعرفتهم بذي اجلالل واإلكرام، والورع الذي جعله اهللا قوام

وبكشف : ىت قال باحلالل عند اهللا واحلرام، ومبا حيتاج إليه يف الدين مجيع األنام، ح           
 واملنابـذة   ، ورفع الرايات هللا تعاىل ويف اهللا عز وجـل         ، وجتريد السيوف  ،الرؤوس

وإحياء الكتاب والسنة، وإقامة احلق     : إىل أن قال  . ألعداء اهللا، وبإظهار الدعا إىل اهللا     
والعدل يف الرعية، واإلطالع على غامض كتاب اهللا ووحيه، الذي ال يطلع عليه إال              

  .)١(إىل متام كالمه.  السياسة وحكم له باإلمامةمن قلدة اهللا
 

أنه تبعه يف بعض الليايل، وكان يسري مع       : روى سليم الذي كان يتوىل خدمته     
اإلمام إىل املوضع الذي يبيت فيه مث ينصرف، ويف تلك الليلة رأى أن يبيت علـى                

ـ  :  لينظر ما يصنع، قال    -ومل يعلم به اإلمام   -الباب   ل أمجـع ركوعـا     فسهر اللي
  ).ع(وسجودا، وكنت أمسع وقع دموعه ونشيجا يف حلقه 

 
 ال يتمكن من إمالء مسألة إال وهو على ظهر فرسـه يف أغلـب               $كان  

 كتاب األحكام، واملنتخب، وكتاب الفنـون، وكتـاب         :األوقات، ومن مؤلفاته  
وكتـاب  املسائل، ومسائل حممد بن سعيد، وكتاب التوحيد، وكتاب القيـاس،            

                                   
 .جواب مسائل الطربي، خ ) ١(
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 ١٨ 

املسترشد، وكتاب الرد على أهل الزيغ، وكتاب اإلرادة واملشيئة، وكتاب الرضاع،           
وكتاب املزارعة، وكتاب أمهات األوالد، وكتاب العهد، وكتاب تفسري القـرآن           

، ومعاين القرآن تسعة أجزاء، وكتاب الفوائد جزآن، وكتاب مـسائل         )١(ستة أجزاء 
د على ابن احلنفية، وكتاب تفسري خطايا       الرازي جزآن، وكتاب السنة، وكتاب الر     

األنبياء، وكتاب أبناء الدنيا، وكتاب الوالء، وكتاب مسائل احلسني بـن عبـداهللا             
، ومسائل ابن أسعد، وكتاب جواب مسائل نصارى جنران، وكتاب بوار           )الطربي(

القرامطة، وكتاب أصول الدين، وكتاب اإلمامة واثبات النبوة والوصاية وكتـاب           
أيب احلسني وكتاب الرد على اإلمامية، وكتاب الرد على أهل صنعاء، والرد            مسائل  

على سليمان بن جرير، وكتاب البالغ املدرك يف األصول شرحه اإلمام أبو طالب،              
  .وكتاب املرتلة بني املرتلتني

وقد تركنا قدر ثالثة عـشر كتابـا كراهـة          : $ قال اإلمام املنصور باهللا   
  .$انتهى كالم اإلمام. )٢(فة موجودةالتطويل، وهي عندنا معرو

فانظر إىل هذا مع اشتغاله بإظهار الدين احلنيف، وضربه بذي الفقـار            : قلت
 $رؤوس أهل الزيغ والتحريف، وقد كان ابتداؤهم يف التأليف من عصر الوصي             

فقد كانوا يكتبون ما ميليه عليهم من العلوم الربانية، واحلكم البالغة، اليت خص اهللا              
هل هذا البيت الشريف، ومؤلفام بني ظهراين األمة قد ملؤوها حبجج العقول،            ا أ 

  .وأكدوها بصحاح املنقول

                                   
 أنـه سـبعة أجـزاء، وقـد صـح للمؤلـف أـا سـتة، كمـا يف          ٥١الذي يف علوم احلديث للسيد صارم الـدين ص        ) ١(

 .الشايف
 .٣٠٤ -٣٠٣/ ١الشايف )  ٢(
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 ١٩ 

أما التوحيد والعدل فإمامهم فيه والدهم الوصي، الذي خطب به، وبلغ اخللق            
       ا عن كابر، وأما سنة جدهم فمـن        على رؤس املنابر، ولقنه أوالده الوارثني له كابر

 عـن   )١(، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، ولقد حفظ بعضهم        باب املدينة دخلوا  
باقر علم األنبياء حممد بن علي سبعني ألف حديث، وأما علوم اللغة فمنها ارتضعوا،        

       ا أبا عن أب، مل تدنـسها ألـسنة        وفيها دبوا ودرجوا، ومن زالهلا كرعوا، يتلقو
ائهم الطاهرين، ليس هلم    العجم، وال غريا حتاريف املولدين، بل تربوا يف حجور آب         

هم إال تعريفهم ما أنزل اهللا من الفرائض، وتبيني ما ضل عن اخللق من الغوامض، مل    
 من كالمه فوق كـالم      -أمري املؤمنني وأخي سيد املرسلني    يكن بينهم وبني أبيهم     

    املخلوق، ودون كالم اخلالق، ماحتذت على آثاره فصحاء األمة، واقتبست مـن  ن 
وهم العرب الصميم، وأرباب     ، إال إمام سابق، ومقتصد الحق     -مة   األئ أنواره بلغاء 

زمزم واألباطح واحلطيم، فلو ال أن ما نقلته النقلة من أهل اللغة موافق لكـالم اهللا                
وكالم رسوله وأهل بيته ملا قبلناه منهم، وملا أخذناه عنهم، فهو معروض على هذه              

ة، ومن له عناية يف اقتفاء آثار أهل بيت         األصول احلكيمة، والقواعد الراسخة القومي    
نبيه، أمكنه أن يأخذ من كالمهم متون اللغة وإعراا وتصريفها، ومعانيها وبياـا             
وبديعها، وتأليفها، وحقائق التأويل، وطرائق الترتيل، فلم يأمتنهم اهللا على دينه، إال            

ª!$# ãΝ&وهم أهل حلمله وتلقينه  n=ôãr& ß]ø‹ ym ã≅yèøg s† … çµtG s9$ y™Í‘ 3̂]١٢٤: األنعام[.  
ا بالسم، وهو يف ثالث ومخسني سنة، ليلة األحـد   قبضه اهللا إليه شهيد    :وفاته

لعشر بقني من ذي احلجة سنة مثان وتسعني ومائتني، ودفن يوم اإلثـنني يف قـربه                

                                   
 )هـ١٢٨(هو جابر بن يزيد اجلعفي املتوىف سنة )  ١(
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 ٢٠ 

 $السيد أبو العبـاس   الشريف املقابل حملراب جامعه الذي أسسه بصعدة، وروى
اليوم اد ركـن    :  الناصر األطروش فبكى بنحيب ونشيج، وقال      أنه نعي إىل اإلمام   

 .اإلسالم
ا يف حـال  ا ساطع رأى نور$وقد كان .  من أرض اليمن)١(مشهده بصعدة 

 ذكـر ذلـك بتمامـه يف       . حياته واختط اجلامع املقدس على جذوة ذلك النـور        
ك أول أسـاس     يف قصة ال يسع احلال اإلتيان ا، وكان ذل         )٢ (»األسانيد اليحيوية «

 )٣(لصعدة هذه املوجودة املعمورة بربكته، وكانت صعدة القدمية حتت جبل تلمـص     
  .كما هو املشهور

 . حممد، وأمحد، واحلسن:أوالده املعقبون

 
وكان من املتولني للجهاد بني يدي اإلمام اهلادي وأوالده األشراف العلويون،          

، قتل شهيدا   )٤(أبو جعفر حممد بن عبيداهللا    :  أمري املؤمنني، منهم   من أوالد العباس بن   

                                   
 كـم، اختـذها   ٢٥٠من صـنعاء، وتبعـد عنـها حـوايل     مدينة كبرية من مدن اليمن، تقع على الشمال          : صعدة)  ١(

 .اإلمام اهلادي عاصمة لدولته، وغالبا ما كانت حتت حكم أئمة الزيدية
حيـىي عبـدالكرمي الفـضيل، رمحـه     : ، بتحقيق وتعليق»درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية «:  طبع بعنوان )  ٢(

 .اهللا
 . كم٣حية اجلنوب الغريب، ويبعد عنها حوايل  جبل يطل على مدينة صعدة من نا:تلمص)  ٣(
حممد بن عبيداهللا بن عبيداهللا بن احلـسن بـن عبيـداهللا بـن أيب الفـضل العبـاس بـن علـي بـن أيب طالـب العلـوي             )  ٤(

العباسي، اإلمام العالمة، كان فاضال جمتهدا، شجاعا كرميا، له مواقف بطولية شجاعة مـع اهلـادي تـدل علـى            
ة النظري، ويل لإلمام اهلادي جنران وما إليها، وجرى بينه وبينهم حروب دامية، غدر بـه بنـو       إباء وبسالة منقطع  

احلارث بزعامة ابن محيد وهجموا عليه يف داره وقتلوه مـع بعـض أوالده وأحفـاده وأصـحابه يف وقعـة داميـة،             
 .احهمقدس اهللا أرو) هـ٢٩٥(مل تزل ولن تزال سبة يف القاتلني هلم أبد الدهر، وذلك سنة 
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 ٢١ 

  .  بنجران غدرا$مع اإلمام اهلادي 
وقضيته تشبه قضية اإلمام احلسني بالطف، وقد بلغ احلقد واالنتقام واجلـراءة   
الغاية، ويكفي يف ذلك قول الشاعر القرمطي، حيث ارجتز وهو حيز رأس أيب جعفر              

  :لعلوي حممد بن عبيداهللا ا
  شفيت نفسي وبلغـت مـأريب     

  
   يب وال أبايل بعـد ذا مـا حـلَّ          

  مـن سـخط اهللا ومـن لعـن الــنيب      
  :ا قصيدة طويلة يقول فيه$وقد كتب ولد حممد بن عبيد اهللا إىل اهلادي   

  ابن احلسني حتالفت حـار علـى      
  

ــاس     ــابين العب ــا ي   أن يقتلون
  يابن احلـسني تقـامسوا أموالنـا        

  
  ولة قاسـي  وخيولنا فافرج بـص     

 عجل بنصرك يابن أكرم هـامشي       
  

ـ        اسوافكك عشريك من يد اخلن  
  فيها األراقـم واألفـاعي كلـها        

  
    احلتـوف بكـاس    يسقيننا سـم   

  ال خري يف حـال وال أحالفهـا         
  

   فــإم مــن النــسناس»يــام«  
  ا أوليتــهمال يــشكرون صــنائع  

  
  بل يكفرون وكلـهم متناسـي       

  :وقال أيضا  
  أرضـنا وبالدنـا  ظهر الفـساد ب   

  
  قامـت بـذاك قـرامط أشـرار      

  كفروا برب الناس يـابن حممـد        
  

  والكفر شـيمتهم فهـم كفـار        
  :وقال يف ترثية والده  

  منــع احلــزن مقلــيت أن تنامــا
  

  وذرى الدمع من جفوين سـجاما       
يوم ناديت حي اإلحالف للنـصر      

ــى   علـــــــــــ
ــت » مــذحج«   ــا«ونادي   »يام

  »الـوادعيني «ودعونا لنـصرنا      
  

  فلم ينـصروا األمـني اهلمامـا        
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 ٢٢ 

   ا قـام يـدعو    ال جييبون صـارخ  
  

ــالما   ــصروا اإلس ــدان ان   ياهلم
   كي ينـصرونا   »ثقيف «فدعونا    

  
ــا   ــوا لئام ــابوا، ومل يكون   فأج

  نصرونا علـى العـدو وقـاموا        
  

  دوننا يـدفعون عنـا الطغامـا        
  »حار كعـب   «فخرجنا م إىل      

  
ــى     ــدو ترام ــول إىل الع   خبي

ــب   ــا اخل ــدفأتان ــرب أن ق   ري خي
  

   وذاق احلمامـا   »اهلـامشي  «قتل    
  اقتلت حارث بن كعـب شـريفً        

  
  خري من وحـد اإللـه وصـاما         

  قتلـوه، فأفحـشوا القتـل فيـه      
  

  حني أضحى لـديهم مستـضاما       
      ت النيـب  هلف نفسي عليه ما حن  

  
  وما داعـت احلمـام احلمامـا        

      هلف نفسي عليـه هلـف هليـف  
  

  هلــف حــريان ال يلــذ منامــا  
  هلف نفسي عليه من يل من بعد؟        

  
ــامى؟    ــساء أو لليت ــن للن   وم

   ـ    كان حرز   اا للمـسلمني وكهفً
  

ــاًء   ــاورج ــال، ونظام   ، ومعق
ــحى   ــام فأض ــوىل ذاك النظ   فت

  
  ركن عز اإلسالم ميتـا رمامـا        

   شـر قتـل    »امذحج «قتل اهللا     
  

  بــأيب جعفــر واصــلوا غرامــا  
ـ           فجزى اهللا والدي غـرف الـ

  
  نـة وسـالما   وأعطاه ج  ـخلد  

ـ            فلقد كـان وايف العهـد للـ
  

  ـه وبـاحلق واهلـدى قوامـا        
ـ           نصر الدين واستقام علـى الـ

  
  ـحق وأوىف بـالبيعتني اإلمامـا       

فلما وصل إىل احلصن أقبلت مهدان إليه يعزونه يف أبيه واعتذروا إليه فيما كان مـن      
 . ليما كـثريا ختلفهم عن نصرته، واحلمد هللا والصالة على حممد وآله وسـلم تـس            
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 ٢٣ 

 . انتهى نقالً من تاريخ اليمن الفكري.»السرية ٣٨٤-٣٨٣- ٣٨٢ص«
 وتـويف   )٢(  مؤلف سرية اإلمام كذلك أصيب بنجران       )١(وولده علي بن حممد   

  :، ورثاه اإلمام اهلادي إىل احلق رضي اهللا عنهم بقوله)٣(خبيوان
ــوان حــوى ماجــدا ــرب خبي   ق

  
ــاء عباســي     ــب اآلب   منتخ

ــن أيب    ــي ب ــرب عل ــرق    جعف
  

  من هاشـم كاجلبـل الراسـي        
ــة خــوارة     مــن يطعــن الطعن

  
  كأـــا طعنـــة جـــساس  

 .ومن ذريته آل املطاع بصنعاء، ودار عمر سنحان وغريمها  
  :الزلف

٣٢- وعاصرقـائمٍ  أفضلُ يف اجليلِ  ه   
  

  ع هـال   من يدعى إذا احنـاز     وأبسلُ  
 : التحف  

 
هو اإلمام الناصر للحق أبو حممد احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن عمر 

  .)٤(األطروش: ، ويقال له%األشرف بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 
يا علي يكون من أوالدك رجل يدعى بزيد املظلوم،         :  أنه قال  #عن جده   

                                   
علي بن حممد بن عبيداهللا العلوي العباسي، الشاعر الفارس البطل، أحد فرسـان اهلـادي البواسـل، لـه مواقـف       )  ١(

منتزحا مبكان يـسمى الـبقرية، مـع اإلمـام بـصعدة، فلمـا        بطولية رائعة، وكان حني هجم بنو احلارث على أبيه    
ا، مث يف هـذه احلملـة قتـال األبطـال حـىت سـقط جرحيـ       بلغتهم الفاجعة توجهوا يف محلة إىل جنران للثـأر، فقاتـل       

» مواضـع متفرقـة  «قـدس اهللا روحـه، سـرية اهلـادي     . ودفـن هنـاك  ) هــ ٢٩٧(محل إىل خيوان فتويف هناك سنة  
 . متت إمالء املؤلف أيده اهللا تعاىل ٨٤، ٨٣، ٣٨٢انظر .١٤٣ -١/١٣٠تاريخ اليمن الفكري 

  . ميل١٢٣قع يف الشمال الشرقي من صنعاء مبسافة أحد خماليف اليمن واوديته اخلصبة ت)  ٢(
 . كيلو مترا١٢٢ بفتح اخلاء املعجمة بلدة مشهورة يف حوث، إىل الشمال من صنعاء مبسافة :خيوان)  ٣(
 .األصم:  أهون الصمم، واألطروش :الطرش حمرك) ٤(
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 ٢٤ 

رؤوس اخلالئق كالربق يأيت يوم القيامة مع أصحابه على جنب من نور، يعربون على    
إىل آخـر   . الالمع، ويف أعقام رجل يدعى بناصر احلق حىت يقفوا على باب اجلنة           

 يف خطبتـه بالكوفـة وخطبتـه        $وغري هذا، وأعلم به أمري املؤمنني       . احلديث
  .بالنهروان
 طويل القامة، يضرب إىل األدمة $كان :  قال اإلمام أبو طالب:$ صفته

 .به طرش من ضربة
 سنة أربع ومثانني ومائتني، دعا إىل عبادة اهللا يف اجليل والديلم، ففـتح              :قيامه

 .وعلمهم معامل اإلسالم)١(على يديه، وأسلم بربكته ألف ألف من املشركني اهللا
ا فما انتفعت منها كانتفاعي حفظت من كتب اهللا بضعة عشر كتاب   : $قال  

ا، والثاين كتاب دانيال ملا فيه مـن        الفرقان ملا فيه من التسلية ال بين      : بكتابني أحدمها 
  .$إىل آخر كالمه . أن الشيخ األصم خيرج يف بلد يقال هلا ديلمان

ا  يرد بني الصفني متقلـد     $وكان  :  يف الشايف  $قال اإلمام املنصور باهللا     
أنا ابن رسول اهللا، وهذا كتاب اهللا فمن أجاب إىل هـذا            : مصحفه وسيفه ويقول  

 .)٢(انتهى. وإال فهذا
اهلدى القائمني بالقسط، قال حممـد   د اتفق املوالف واملخالف أنه من أئمةوق

ومل ير الناس مثل عدل األطروش وحسن سريته وإقامته         : بن جرير الطربي يف تارخيه    

                                   
 مائيت ألف مقاتـل سـوى النـساء    فآمن على يدي منهم زها : (، وفيه من كالم اإلمام الناصر       ٣٠٩/ ١الشايف  ) ١(

 .وذكر مصنف أخباره أن الذين أسلموا على يديه بلغوا ألـف ألـف  : والصبيان هذا يف أول األمر، ويف الشايف
 ) .وكان إسالم جستان على يده يف ألف ألف من العباد للشجر: وقال يف البسامه

 .١/٣١١الشايف )  ٢(
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 ٢٥ 

 .)١(احلق
 -سلم على يديه الـديلم  أ الذي -احلسن األطروش  :وقال ابن حزم ما لفظه  

. ن احلسني بن علي بن أيب طالـب       بن علي بن احلسن بن علي بن عمر بن علي ب          ا
 حسن املـذهب عـدال يف أحكامـه ويل          وكان هذا األطروش فاضالً    ):إىل قوله (

 .)٢(إىل آخر كالمه. طربستان
 .)٣(ا يف معركة واحدة من جنود الضاللوقتل يف بعض مقاماته عشرون ألفً

 أنه قصده بعض األعداء وهو منفرد وليس عنده سـالح   :$ ومن كراماته 
  .من صخرة عظيمة فأالا اهللا له، وموضع يده الشريفة هنالك يتربك بأثرهفتناول 

 أنه توجه إليه بعض امللوك حلربه فاشتغل أصحابه بذلك فخرج عليهم            :ومنها
ومىت أنفـذم؟   : فقالوا. اقد كفيتم أمر الرجل، قد وجهت إليه جيش       : وقال. يوما
ـ . صليت البارحة ركعتني مث دعوت اهللا عليه      : فقال . ورد اخلـرب أن اهللا أهلكـه      ف

 .كثرية شهرية وكراماته
 كتاب البساط، واملغين، وكتاب املسفر، والصفي، وكتـاب         :ومن مؤلفاته 

       ا أحـد  الباهر مجعه بعض علماء عصره على مذهبه، وكتاب ألفاظ الناصر رتبه أيض
ا العلماء املعاصرين له كان حيضر جملسه ويكتب ألفاظه مجع فيه من أنواع العلوم م             

                                   
 .٣٥٧/ ٨تاريخ الطربي )  ١(
 .٥٤ العرب مجهرة أنساب) ٢(
  ـوذلك ملا قصد اإلمام إىل طربستان جبـيش كـبري بعـد اسـتيالئه علـى آمـل، فلقيـه حممـد بـن علـي املعـروف بـ                )  ٣(

علـى سـاحل   » بنـورود  «ـيعرف بـ » وارق«و  » شالوس«ا يف موضع بني      يف أكثر من ثالثني ألفً    » صعلوك«
ا بـني مقتـول بالـسالح وغريـق يف البحـر،       فأوقع م جيش اإلمام وهزموه، فقتـل حنـو مـن عـشرين ألفًـ       ،البحر

 .٣١٠/ ١الشايف . ألم كانوا إذا ثبتوا أخذهم السالح وإذا ازموا غرقوا يف البحر
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 ٢٦ 

يبهر األلباب، وكتاب التفسري اشتمل على ألف بيت من ألف قـصيدة، وكتـاب              
اإلمامة، وكتاب األمايل فيها من فضائل أهل البيت الكثري الطيب، وغريها كـثري،             

إن مؤلفات اإلمام الناصر تزيد على ثالمثائة، وقد أغناهم تبليغهم الدين احلنيف           : قيل
  .الضالل باملشرفيات البواترعلى رؤوس املنابر، وضرم رقاب أهل 

حدثنا أخي احلسني بن علي وحممد بن        :ومن كالم اإلمام الناصر يف البساط     
 عن علي بن جعفر، -$يعنيان أيب -حدثنا علي بن احلسن   : االمنصور املرادي، ق  

 : #قال رسـول اهللا     : عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد، قال          
ته وأدى زكاة ماله وخزن لسانه وكـف غـضبه          من أسبغ وضوءه وأحسن صال    «

 وأدى النصيحة ألهل بيت نبيئه فقد استكمل حقائق اإلميان وأبواب اجلنة مفتحـة            
  .»له

  ربة يف قوله تعـاىل        وقال فيه أيضا يف الرد على ا :&$tΒ uρ Ν èδ tÍh‘ !$ŸÒ Î/  ÏµÎ/ ô ÏΒ 

>‰ymr& �ωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4̂] م إمنا أُ   :]١٠٢: البقرةوقلـة  )١(توا وأسالفهم من طريق لكنتهم     إ
 مث ساق الكالم يف بيان معاين ذلك يف اللغة، حاصـله أن اإلذن يف               ،معرفتهم باللغة 

ا على وإمنا نورد مثل هذا تنبيه. األمر، والعلم، والتخلية: لغة العرب على ثالثة أوجه
 .ما وراءه وإال فما هو إال جمة من جلة

مس بقني من شعبان سنة أربع وثالمثائة، وفاضت        بآمل ليلة اخلميس خل    :وفاته
 وهو ساجد وله أربع وسبعون وشوهد يف الليلة اليت تويف فيها نور ساطع   $نفسه  

  .من الدار اليت هو فيها إىل عنان السماء

                                   
 . الذي ال يقيم العربية لعجمة لسانه:األلكن) ١(
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 ٢٧ 

وكان حيث الناس على نصرة اهلادي حيـىي بـن          : $قال اإلمام أبو طالب     
ه فنصرته واجبة عليه، ومن متكن من   من ميكنه أن ينصره وقرب من     : احلسني، ويقول 

  .نصريت وقرب مين فلينصرين
  : بآمل طربستان، ويف مشهده ومشهد اإلمام اهلادي إىل احلق قيلومشهده

ــصعدة  ــرب ب ــى ق ــرج عل   ع
  

  ا بآمـــلْوابـــك مرموســـ  
ــدي   ــم بـــأن املقتـ   واعلـ

  
ــلْ    ــث يأم ــيبلغ حي ــا س   م

من  «: $ أبو طالب  فيما رواه اإلمام األعظم-#وأجل من هذا قول الرسول     
 ا من قبورنا أهل البيت مث مات من عامه الذي زار فيه وكل اهللا بقربه سبعني                زار قرب
  .)١ (»ا يسبحون له إىل يوم القيامةملكً

 أبو احلسن علي األديب الشاعر، وأبو القاسم جعفر، وأبو احلسني           :$ أوالده
  .بان اجل-: اء فألف فالم فعني مهملة-الع واهل. انتهى.أمحد

 

                                   
 .٨٦تيسري املطالب ) ١(
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 ١

  :فالزل
-٣٣ كذا احلسن بن  بعده القاسم الفرد   

  
  ع للحـق مـانِ    النَي يف ج   يبق ملَفَ  

 : لتحفا     

 
بـن  القاسم بن احلسن بن علي     هو اإلمام الداعي إىل اهللا أبو حممد احلسن بن          

 .%طزيد بن احلسن السب عبدالرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن
كان من أركان الناصر للحق احلسن بن علي األطروش، وكان يضرب بعدله            

املثل، وأقام أوالدين احلنيف يف نيسابور والري ونواحيهما، ويف اجليل والديلمد . 
 .سنة ست عشرة وثالمثائة، وله اثنتان ومخسون سنة $واستشهد 

 
 عصره السيد اإلمام أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن احلـسن بـن              وكان يف 

إبراهيم بن اإلمام حممد بن سليمان بن داود بن احلسن بن احلسن بن علي بـن أيب                 
طالب، العامل احلافظ احلجة شيخ األئمة، ووارث احلكمة، رباين آل الرسول، وإمام            

حكـام، وصـاحب    النصوص، وشارح املنتخـب واأل    : املعقول واملنقول، مؤلف  
، وعاقه نزول احلمام عـن      %املصابيح، بلغ فيها إىل اإلمام حيىي بن زيد بن علي           

بلوغ املرام، وقد كان رسم فيها أمساء األئمة الذين أراد ذكرهم إىل الناصر احلـسن   
  .بن علي األطروش، فأمتها على وفق ترتيبه تلميذه الشيخ العالمة علي بن بالل

 العباس هو الذي أخذت عنه علوم آل حممد، وأخذ هو         وهذا السيد اإلمام أبو   
واإلمام املؤيد باهللا واإلمام أبو طالب عن اإلمام اهلادي عماد اإلسالم ناشر علـوم              
آبائه الكرام يف اجليل والديلم، وسائر جهات العجم، حيىي بن اإلمام املرتضى لدين              
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 ٢

القاسم، وأخذ حيـىي بـن      بن  اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني       اهللا حممد بن اإلمام     
املرتضى عن عمه الناصر عن والده اهلادي إىل احلق، وهذه إحدى الطـرق عـن               
اهلادي، والثانية عن اإلمام املرتضى عن أبيه يرويها اإلمام أمحد بن سليمان بـسنده              
إىل املرتضى، والثالثة يرويها أبو العباس احلسين عن السيد اإلمام املعمـر املعاصـر              

صر الراوي عنهما علي بن العباس بن إبراهيم بن علي بن عبدالرمحن بن    للهادي والنا 
  .، عن اإلمام اهلادي إىل احلق%القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط 

ا ما يروي املؤيد باهللا عن أيب العباس، وهو شيخ املؤيد بـاهللا وأخيـه               وكثري
م أو الرضاعة، فإن أمهمـا  الناطق باحلق، وقد يطلق أنه خال اإلمامني، ولعله من األ       

 .سنة ثالث ومخسني وثالمثائة $ تويف من ولد احلسني وهو حسين،
  :الزلف

ــباطُ  ٣٤- ــىي)١(وأس ــضى حي  املرت
  هيقُقوشـــــــــــــ

  هِبسيفيا مـا إنْ   م ـ  ت عد ـ  الو   عائقَ
  :إمامان  يف هذا البيت:التحف  

 
 أبو القاسم حممد بن حيىي بن احلسني بن القاسم بـن            اإلمام املرتضى لدين اهللا   

 . %إبراهيم
 بعد وفاة أبيه، وملا تويف اإلمام اهلادي خرج إىل الناس وذكـرهم            دعا إىل اهللا  

                                   
ــسبط) ١( ــذا هــو الــصحيح     :ال ــه يف النهايــة وغريهــا، وه ــد الولــد نــص علي ــد، وول ــة  ، الول  وإن كــان بعــض النقل

همـا ابنـاه بـنص    بـاملعنيني، ف # كصاحب القاموس مل يذكر إال الثاين، واحلسن واحلـسني سـبطا رسـول اهللا     
äí&: الكتــاب يف قولــه تعــاىل ô‰ tΡ $ tΡu!$oΨ ö/r& ö/ä.u!$ oΨö/r& uρ ^]إين «: # ، وبنــصوص مــن الــسنة كقولــه  ]٦١: آل عمــران

أخرجه البخاري ومسلم وغريمها، فهما سبطاه باالعتبارين، واملراد هنا املرتـضى       . مشريا إىل احلسن  » ابين هذا 
 . املؤلف أيده اهللامن. والناصر ومن يأيت من أوالدمها 
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 ٣

  :باهللا وعزاهم فيه مث قال
يهن ما ألقى من الوجـد أنـين       و  

  
  جماوره يف قـربه اليـوم أو غـدا          

والعدل، وكتاب اإليـضاح يف الفقـه،        كتاب األصول يف التوحيد      :ومن مؤلفاته   
لي، وجواب مسائل مهدي، وكتـاب  فَغوكتاب النوازل جزآن، وجواب مسائل املَ  

النبوة، وكتاب اإلرادة، وكتاب املشيئة، وكتاب التوبة، وكتاب الرد على الروافض، 
بن أيب طالب صلوات اهللا عليه،      وصيني أمري املؤمنني علي     وكتاب يف فضائل سيد ال    

الرد على القرامطة، وكتاب الشرح والبيان ثالثة أجزاء، وكتاب الرضاع،          وكتاب  
وكتاب مسائل القدميني وكتاب مسائل احلائرين وكتاب تفسري القـرآن تـسعة            
أجزاء، وكتاب مسائل الطربيني مخسة أجزاء، وكتاب مسائل مهدي أربعة أجزاء،           

، وكتـاب مـسائل   وكتاب مسائل ابن الناصر، وكتاب مسائل البيوع ثالثة أجزاء    
  .عبداهللا بن سليمان، وجواب ابن فضل القرمطي، وفصل املرتضى، وكتاب النهي

 أيام أخيه اإلمام الناصر سنة عشر وثالمثائة، وله من العمر اثنتان وثالثون           تويف
 . %وقربه مبشهد أبيه. سنة

 أبو حممد القاسم، وإمساعيل، وإبراهيم، وعلي عقبه جبرجان، وعبداهللا          :أوالده
     عقبة بديلمان واليمن، وموسى، وحيىي عقببديلمان، واحلـسن عقبـه بـشرياز        ه 

وطربستان، وأصبهان وأصفهان، واحلسني عقبه بالري وأعماهلا واألهواز وطربستان، 
 .والقاسم، وعيسى، وحممد

  
، كان  %حلق  اإلمام الناصر لدين اهللا أبو احلسن أمحد بن اإلمام اهلادي إىل ا           

وقت وفاة أبيه يف احلجاز، فلما قدم بعد ختلي اإلمام املرتضى واعتزاله للعبادة اجتمع    
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 ٤

ملا اعتزل عن -اإلمامان وبايع اإلمام املرتضى أخاه اإلمام الناصر، قال اإلمام املرتضى    
 $مث إنكم معاشر املسلمني أقبلتم علي عند وفاة اهلادي          «: -اإلمامة يف خطبة له   

 على قبول بيعتكم إىل قوله فأجريت أموركم على ما كان اهلادي رضـي     وأردمتوين
ا مـن   وال كثرياهللا عنه جيريها، ومل أتلبس بشيء من عرض دنياكم ومل أتناول قليالً     

           أموالكم، فلما أخزى اهللا القرمطي وكفى اهللا املؤمنني القتال، وكان اهللا قوي ا ا عزيز
رضه من أخالقكم فوجدت أموركم جتري      تدبرت أمري وأمركم ونظرت فيما أتع     

 . وألفيتكم متيلون إىل الباطل وتنفرون عن احلق،على غري سننها
 وعما نأمركم بطاعة اهللا مزورين وعنه نـافرين، وإىل أعـداء اهللا             :إىل قوله 

 Ÿωuρ&: وأعداء دينه اجلهال الفساق راكنني، وقد قال احلكيم العليم يف حمكم الترتيل           

(#þθ ãΖx. ö� s? ’n< Î) tÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß ãΝ ä3 ¡¡yϑ tGsù â‘$ ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Ν à6s9  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ô ÏΒ u !$uŠ Ï9÷ρ r& ¢ΟèO Ÿω 
šχρç�|ÇΖè?^] فلما مل أجد فيكم من يعني الـصادق احملـق، ويـأمر             ]١١٣: هـود ،

باملعروف ويرغب يف اجلهاد وخيتار رضى اهللا جل وعز على رضى املخلـوقني إال              
اليسري من اجلماعة أنزلت هذه الدنيا من نفسي أخـس املنـازل            القليل يف القبيلة و   
  .وآثرت اآلخرة
 وذلك من غري زهد مين يف جهاد الظاملني ومنابذة الفاسقني ومباينة            :إىل قوله 

 وأيقنت مع ،اجلائرين مع علمي مبا فرض اهللا عز وجل منه على عباده يف وقته وأوانه  
     ا أن السالمة عند اهللا يف الزهد يف الـدنيا          األحوال اليت وصفتها واملوانع اليت ذكر

واالشتغال بعبادة رب العاملني واالعتزال عن مجيع املخلوقني، وذلك بعد رجـوعي            
إىل كتاب اهللا سبحانه، واشتغال خاطري بتدبر آياته، وإعمال فكري ونظـري يف             
أوامره وزواجره، وحمكمه ومتشاه، وخاصه وعامه، وأمـره ويـه، وناسـخه            
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 ٥

ا، ويلزمين تركـه  ا حمكمخه، فوجدته يوجب علي التربئ من هذا األمر إجياب  ومنسو
إلزام ا، فاتبعت عند ذلك أمر اهللا ونزلت عند حكمه، فإن تقم هللا عز وجـل               ا قاطع
علي        قمت بـأمر    ،ا ويف الدين إخوانا    من بعد ذلك حجة ووجدت على احلق أعوان 

 ا لثوابه اهللا طالب، حاكم   ا بكتابه، متقلد  ال أفارقه   #ا سنة نبيه حممد     ا ألمره، متبع ،
  .وال أعدل عنه، حىت يعز اهللا احلق ويبطل الباطل

واحلق بصاحل سلفي الذين مضوا هللا طائعني وبأمره قائمني وإن مل أجد علـى              
 ا صادقني وإخوانا ألمر اهللا متبعني مل أدخل بعد الـيقني يف الـشبهة ومل             ذلك أعوان

Α¤&هللا حبجة وكنت يف ذلك كما قال اهللا تعـاىل           أتلبس مبا ليس يل عند ا      uθtGsù öΝ åκ÷] tã 

!$yϑ sù |MΡr& 5Θθè=yϑ Î/ ^ ]وهلما عليهما السالم اليـد الطـوىل يف     .  إىل آخره  ]٥٤: الذاريات
 .جتديد الدين، وطمس آثار امللحدين

وللعالمة ويل آل حممد إبراهيم بن حممد التميمي رضي اهللا عنـه وجـزاه اهللا     
 ما جيزي احملسنني على قيامه حبق أهل البيت املطهرين وأوليائهم أنصار            تعاىل أفضل 

الدين، عند ما بايع اإلمام املرتضى لدين اهللا أخاه اإلمام الناصر لدين اهللا، وبايعـه               
 وقد اجتمع اجلمع الكثري، واجلم الغفـري،        %الناس جبامع اإلمام اهلادي إىل احلق       

لرائعة صاحبا احلدائق الوردية، ومطلع البدور،      يوم اجلمعة، وقد أورد هذه الكلمة ا      
  :قال رضي اهللا عنه

  )١(عادات قلبك يوم البني أن جيبـا      
  

     والطربـا  وأن يراجع فيه الشوق   
  :إىل قوله يف املدح  

                                   
 . خفق:وجب القلب) ١(
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 ٦

  ُقوم أبوهم رسـول اهللا حـسبهم   
  

  بأن يكون هلـم دون األنـام أبـا          
  من ذا يفاخر أوالد الـنيب ومـن         

  
   نــسباهـذا يــداين إىل أنــسام   

  قوم إذا افتخر األقوام واجتهـدوا       
  

  وجدت كل فخار منـهم اكتـسبا     
  ــهم ــا بدين ــه تالفان   لــوال اإلل

  
ـ         بالُا نعبـد الـص    ملا فتينـا عكوفً

ـ          م حقباأقام جربيـل يف أبيـا  
  

  يتلو مـن اهللا يف حافاـا الكتبـا          
  أنتم أناس وجـدنا اهللا صـريكم        

  
ــه ســببا   ــذنا ب ــه إذا ل ــا إلي   لن

  :اومنه  
      ال يصلح الدين والـدنيا بغريكـم  

  
ـ            ابذَوال يقال ملن سامى بكـم كَ

    ا عاب اإلله ومـن    من عابكم حسد  
  

      عاب اإلله فقد أودى وقـد عبـا ط  
    ومن يـساملكم    يـسلم بـسلمكم   

  
   ١( جهال فقد حـرب    ومن حياربكم(  

     مل يفرض اهللا أجر    ا غـري حـبكم  
  

  خامت الرسل الذي انتخبـا     جلدكم   
  حق الصالة عليكم والدعاء لكـم       

  
  فرض على كل من صلى ومن خطبا        

  نوك إذ علموا   امللحدون ال  )٢(تشوف  
  

ـ            )٣(اأن اإلمام علينا اليوم قـد عتب
        فقلت ال ترفعوا جهـال رؤسـكم  

  
  فيأخذ السيف من هاتيك ما انتصبا       

  
                                   

 .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل. بالتحريك ب مال اإلنسان وتركه ال شيء له: احلرب) ١(
 .متت، اية. أي طمح بصره إليه) ٢(
 مـن . وقد تـوىل أمـور املـسلمني   : أراد اإلمام املرتضى حني عتب عليهم وختلى عن األمر يدل عليه قوله         : قلت) ٣(

 .أيده اهللا املؤلف
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 ٧

ــة  ــدى معاتب ــام وإن أب   إن اإلم
  

          بامنه ليـشبه فينـا الوالـد احلـد  
  نت أمـور وكـان اهللا بالغهـا       كا  

  
  وحمنة منه قد كانـت لنـا أدبـا          

         وقد توىل أمـور النـاس كلـهم  
  

  بـا ربعد اإلمام فـتم األمـر أو كَ         
  صنو اإلمام ومن سد اإلمـام بـه         

  
  ج الثغور ومل الـصدع وارتأبـا        

  هذا أبو حسن واجلـود يف قـرن         
  

         أمسى بذي مين أمنـا ملـن ربـا ه  
  انت قبل مهملـة   ساس األمور وك    

  
ــسبا   ــدين اهللا حمت ــا ب ــام فين   وق

  إذا حتجب أهـل املـال وامتنعـوا         
    

  مل تلفه خـشية اإلمـالق حمتجبـا      
  ــصــلب لــه شــيم أقوالــه نعم  

  
ــا   ــاح إن طلب ــه كــرم يرت   أفعال

   وال ليعطي اجلزيل وال يرضى القلي      
  

ـ       جيفو اخلليل لذنب جأو لعبـا   د   
  انـصلت ملا بدا ابـن رسـول اهللا م         

  
   يف خوالن إذ ركبـا     )١(يوم العروبة   

  حتفه عصب ضاقت ـا عـصب        
  

  من حوهلا عصب تتلو ـا عـصبا         
  رجال سعد بن سـعد والربيعـة إذ     

  
ـ      ٢(جبـا ا جحفـال لَ   أتوا إليه مجيع(  

  كأنه الـيم إذ جاشـت غواربـه         
  

  إذا تالطم موج البحـر وارتكبـا        
  أو كالعريض إذا التفـت سـحائبه        

  
  ألرض واآلفـاق وانـسكبا    وطبق ا   

  راق العيون وسر املـسلمون بـه        
  

  وساء من عاند اإلسـالم فاكتأبـا        
                                     

 .أي اجلمعة) ١(
 .ذو جلب:  اجللبة والصياح، وجيش جلب :اللجب حمركة) ٢(
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 ٨

  :ومنها
  على شفا جرف هـار مـواقفهم    

  
ـ         اال يستطيعون من إشـعاعها هرب  

  حىت تداركهم منـها فأنقـذهم       
  

  جدك منـها أنقـذ العربـا      رب بِ   
  )١(فألف اهللا باإلحـسان بينـهما       

  
  رب واصـطحبا  بيمنكم فأماط احل    

  تلك الصنائع عند العـاملني لكـم     
  

  ال يعدلون ـا األوراق والـذهبا        
  ــأنتم ــا ف ــا ألولن ــة فين    رمح

  
  وآخرينا وهذا الشكر قـد وجبـا        

إن من البيان    «انتهت وهللا دره ما أعذب لفظها، وأطيب نشرها، وأصدق معناها،             
    ذا اللفظ أمح   . »السحرا، وإن من الشعر حكم د يف مسنده وأبو داود عن      أخرجه

إن من البيان   «ابن عباس كما يف اجلامع الصغري وأخرج أبو داود من حديث بريدة             
سحرا وإن من القول عياا وإن من العلم جهال وإن من الشعر حكم«.  

    ومل يزل اإلمام الناصر قائم   ألعداء اهللا، وأظهره اهللا علـى       )٢(اا بأمر اهللا، مثابر 
ة فصدعت فيه أحكام امللة احلنيفية، وامتدت عليه أعالم الـساللة           أقطار اليمن كاف  

احملمدية، واستأصل أرباب الدعوة امللحدة من القرامطة الباطنية، وقد كانوا حتزبـوا       
م سيوف اإلمام الناصر، قُ       حتزبتل يف وقعة واحـدة  ا، وارجتت منهم األرض، فأخذ

  م، وأما العساك    مثانية وأربعون رئيسر واألتباع فلم تنحصر القتلى منـهم       ا من دعا
 مؤلف سرية اإلمام    )٣(حىت جرت الدماء جري األار، قال عبداهللا بن عمر اهلمداين         

                                   
أي القبيلتني املتحاربتني، فألف اهللا بينهما باإلمام اهلـادي إىل احلـق وبـأوالده كمـا ألـف بـني األوس واخلـزرج               ) ١(

 . أيده اهللامتت من املؤلف .ألولنا وآخرينا: ، وقد أشار إىل ذلك بقوله#بالرسول 
 . املنابذة:املثابرة)  ٢(
وقد صح أنه ابن عمر يف مجيع املراجع كاحلدائق الوردية، ومطلـع البـدور، والتحفـة، وهـو       . حممد: يف الشايف ) ٣(

= 
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 ٩

 أكثر قتلى مـن     )١(ا كيوم نغاش   احلرب، فما رأيت يوم    دتهِلقد ش : وأحد فرسانه 
أعداء اهللا القرامطة، ولقد حبست فرسي يف موضع كثر فيه القتلى، فلقـد مسعـت      

ا للدماء كخرير املاء إذا هبط من صعود، فلما وقعت اهلزمية فـيهم، أخـذوا               خرير
 م فدخلت الوحوش بينهم فقتلت      اجلبل عموموجدنا منهم موتى   : وقال. ا من كثر

  .انتهى. بسالحهم ليس م جراح، وذلك لنصر اهللا ألهل بيت نبيه
يمن بعـد أن     دعائم امللحدين، وأبادهم اهللا من أرض ال       وادت ذه الوقعة  

حاولوا هدم اإلسالم ونقض عرى الدين، ودخل اإلمام الناصر عدن أبني ومعه من             
  . وألف ومخسمائة فارس)٢(ا فيهم أربعون ألف قائسجنود اهللا مثانون ألفً

 يف اإلرشاد لألمة وبيان مـا أنـزل اهللا إىل أن      $وهذه حالة اإلمام الناصر     
مخس وعشرين وثالمثائة، ومدة قيامـه      قبضه اهللا يف ثامن عشر من ذي احلجة سنة          

 .باإلمامة ثالث وعشرون سنة
 أبو حممد القاسم املختار، وعلي، وحيىي عقبهم باليمن، وإمساعيل عقبه :أوالده

         حبلب وغريها، واحلسن املنتجب أوالده ببغداد، وداود عقبه برام همز وغريهـا،   ر
، واحلـسني، واملهـدي     والرشيد عقبه بدمشق، وإبراهيم عقبه مبصر، وحممد حبلب       

هنالك، وال شك أن اددين يف املائة الثالثة هم هؤالء األئمة واألثـر األكـرب يف                
  .التجديد للهادي إىل احلق والناصر األطروش

وله تصانيف يف العلوم مجـة علـى        : $ قال اإلمام املنصور باهللا      :مؤلفاته
                                   

املذكور يف األخبار واألشعار فما يف الشايف لعله سبق قلم، وهـو مـن األعـالم ااهـدين املخلـصني رضـي اهللا           
 . املؤلف أيده اهللامتت من. تعاىل عنهم 

)١ (بلدة يف جبل عيال يزيد مشايل عمران، وإليها تنسب وقعة نغاش:  بضم النونغاشن. 
 .أي صاحب قوس ) ٢(
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 ١٠ 

التهذيب، وكتاب النجـاة    كتاب التوحيد يف اية البيان و     : اختالف أنواعها، أوهلا  
 وكتاب مسائل الطربيني جزآن يف الفقه، وكتاب علوم القرآن، ، اثالثة عشر جزًء

وأربعة أجزاء يف الفقه، وكتاب التنبيه، وكتاب أجاب به اخلوارج اإلباضية، وكتاب      
  .)١(الدامغ أربعة أجزا

 .% مبشهد أبيه وقربه 
بسيفيهما مـا إن  : مبا بعدها يف قولناوتعلق اجلار وارور الذي قبل ما النافية      

وحنن عن فضلك   : قد ورد، ومنه قول عبداهللا بن رواحة رضي اهللا عنه         . تعد الوقائع 
  .فليس فيه ضعف تأليف. ما استغنينا

  :الزلف
ـ   ا املنصور موهويتلُ-٣٥ حيىي وص نوه  

  
   رائـع   واخلطب  املختار ماسهو القَ   

 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

 
اإلمام املنصور باهللا حيىي بن اإلمام الناصر لدين اهللا أمحد بن اإلمام اهلادي إىل              

 .دعا إىل اهللا بعد وفاة أبيه. %احلق 
 .يف حمرم سنة ست وستني وثالمثائة تويف
وكذلك كثري من األئمة والشهداء يف تلك .  يف مشهد جده اإلمام اهلادي قربه

األمري تاج الدين بن بدر الدين، ومنهم املفيت الكبري حممـد        : منهم. وضة املقدسة الر
 .بن عزالدين كما يأيت

                                   
 .٣٢٠/ ١الشايف ) ١(
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 ١١ 

 . يوسف، وعبداهللا، وحسن، وحممد:أوالده

 
واإلمام املختار لدين اهللا أبو حممد القاسم بن اإلمام الناصر أمحد بن اإلمـام              

ا يف صفر سنة مخس وأربعـني  لضحاك بن قيس اهلمداين غدراهلادي إىل احلق أسره ا 
 يف األسر غرة شوال تلك السنة، وكان يدخل عليه الفـساق            $وثالمثائة، وقتل   

اشرب أو شم يا موالنا هذه الروائح، وكان يدخل         : باخلمر فينجسونه ويقولون له   
دلـه،  عليه بعض شيعته كل مجعة، وهو يبكي فيقلع طني املسجد الذي جنسوه ويب            

وهذا اإلمام جد آل حيىي بن حيىي، ونقله        . ويغسل ثيابه، وكان هذا دأم حىت قتلوه      
من ريدة إىل مشهد جده اإلمام اهلادي إىل احلق ابن أخيه اإلمام يوسف بن اإلمـام           
  .املنصور باهللا حيىي بن اإلمام الناصر، بعد مضي مخس وعشرين سنة فوجده مل يتغري

محد، وإمساعيل عقبه حبلب، وعلـي، وإبـراهيم،         حممد، وحيىي، وأ   :أوالده
 .وعبداهللا، وعيسى عقبه خبراسان، وداود، واحلسني
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 ١

  :الزلف
-٣٦ويوسحيىي بنِ   من أبناءِ  ف  أمحد   

  
   ومنتـصربــاهللا بالــسيف خــاف ع  

 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

 
اإلمام الداعي إىل اهللا يوسف األكرب بن اإلمام املنصور باهللا حيىي بن اإلمـام              

قال األمري الكـبري شـرف   .  %الناصر لدين اهللا أمحد بن اإلمام اهلادي لدين اهللا      
إن هذا اإلمام قام يف سـنة مثـان         : »الشفا «الدين احلسني بن بدر الدين صاحب       

  .وستني وثالمثائة
  . بصعدة يف صفر سنة ثالث وأربعمائة، قربه جبنب أبيه:وفاته
 . القاسم، واحلسني، وإسحاق، وأمحد:أوالده

 
بن اسم بن اإلمام الناصر للحق      تصر باهللا حممد بن اإلمام املختار الق      واإلمام املن 

 . %اإلمام اهلادي لدين اهللا حيىي بن احلسني 
 ألبيه من قاتليه، فقتلهم وشفى الغليل، وقال بعـد أن قتلـهم القـصيدة           ثأر

  :املعروفة باحلماسة اهلامشية والشجاعة العلوية
  عالم اللوم يا سلمى علـى مـا       

  
  حي املالمـا  رِلـوم فـاطَّ   عداك ال   

ــوم أروع هامشيــ    ــك الل   ادعي
  

  هزبــرا بطــال مهامــاا ضــيغم  
  ــار ــي فتكــي جه ــا تعلم   اأمل

  
  عشية مل ب نفـسي احلمامـا        

  وطعين غري ما وجـل وضـريب        
  

   وهامـا  ال وطـال وأحـشاءً    كُ  
  بردت الغل مث شـفيت نفـسي        

  
ــا   ــوا اإلمام ــايل األوىل قتل   بتقت
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 ٢

يف السلم كان ه    فىت دى  ا ونـور  
  

  ا يف الوغى ذكـرا حـساما      وسيفً  
 به امتثلـوا فعـال بـين زيـاد          

  
  الطـف واتبعـوا هـشاما      غداة  

  وهم جلبوا اجلياد وحاولوا مـن       
  

      ا واهتـضاما  بين الزهـراء قـسر  
ـ     ــراغمة كرامـ ــا ض   افألفون

  
  وألفينـــاهمج ـــبا لئامـــان  

ــا    ــوض املناي ــاهم ح   وأكرعن
  

ـ    ــقيناهم كأسـ ــاوأس   ا مسام
  وقلنا أي بـين الزهـراء حـاموا         

  
  عن األحساب أو موتوا كرامـا       

  :ومنها  
  جلونــا حينمــا صــلنا علــيهم

  
ـ     بأمجعنا عأوجهنـا القتامـا    ن   

  وأفطر سيف ثـار بـين علـي          
  

  وعنهم طال ما قد كـان صـاما         
ــم   ــواتر يف طاله ــا الب   وحكمن

  
  ا ترامــافخــرت هــامهم فلقًــ  

  وحزنا خيلـهم والبـيض عنـها        
  

ــع   ــا وأوس ــاراهم ذمام   نا أس
ــرى    ــهم إذ ذاك أح ــا قتل   رأين

  
  بنا مـن أن نـذل وأن نـضاما          

  وصلنا صولة شـعواء أضـحت       
  

  الكاشـحني هلـا رغامـا      أنوف   
ـ          الربايـا  رسأيب اهلادي الذي كَ

  
      ا وحامـا  وذاد عن اهلدى قـدم  

ــ   ــدنيا مجيع ــم ولل   اوكــان هل
  

ــا    ــه انتظام ــا ألمت   إذا انتظم
  ايـا وجدي خري من ركـب املط       

  
ــا    ــذ املقام ــول اهللا واخت   رس

  وقومي يف األوىل بدأوا العطايـا        
  

  وهم بـدأوا املنايـا والزحامـا        
ــا    ــة ومل ــل مكرم ــدأنا ك   ب

  
  نزل للمجد مـذ كنـا سـناما         

ـ       اومــا إن زال أولنــا نبيئًـ
  

ــا     ــا إمام ــك آخرن   وال ينف
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 ٣

  :ومنها
 ا وعــدالمألنـا األرض إســالم  

  
  ــلِّوماا وشــامكنــا الــورى مين  

ــد   ــراطًه ــستقيميناهم ص   اا م
  

ــا     ــهم قوام ــحينا لدين   وأض
  جعلنـا مـن حـرامهم حـالال      

  
   مـا اتبعـوا حرامـا      هلم وحاللَ   

         اولوال حنن مـا خـروا سـجود  
  

ــا    ــل قيام ــوا إىل نف   وال امتثل
        اوال حجوا وال شـرعوا جهـاد  

  
  وال زكوا وال فرضـوا صـياما        

ــا    ــتلم علين ــل حم ــصلي ك   ي
  

ــسالما    ــا ال ــلى ويتبعه   إذا ص
    ا أنـا جعلنـا    وحسبك مفخـر  

  
  لكل هـدى ومفتـرض متامـا        

 .ـه٣٦٥ يف صفر سنة :وفاته  
، والقاسم، ومحزة، -بالتصغري-ملعتضد باهللا، وإبراهيم املليح    عبداهللا امللقب ا   :أوالده

 .ويوسف، واملطهر، وحمسن، وحيىي
 . الضارب-:باخلاء املعجمة فألف ففاء فعني- واخلافع
  :الزلف

-٣٧    ومن يف عيانلَ أعنالدين وابن ه  
  

   ـ وقد خ انـ  ه م ن للد  يانـة  خـال ع  
 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

)( 
اإلمام املنصور باهللا أبو احلسني القاسم بن علي بن عبداهللا بن حممد بن اإلمام              

 . %القاسم بن إبراهيم
 اليمن سنة مثان ومثانني وثالمثائة فأجابوه يف         ببالد خثعم مث أنفذ رسله إيل      قام

عصر اإلمام الداعي إىل اهللا يوسف، وكان بينهما من املعاونة على إقامـة الـدين،               
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 ٤

  .وإحياء سنن املرسلني ما يشفي صدور املؤمنني
 كتاب األدلة من القرآن على توحيد اهللا، وكتاب التوحيـد،           :ومن مؤلفاته 

 .هوكتاب التجريد، وكتاب التنبي
قال اإلمام  .  بعيان ببالد سفيان   مشهده.  سنة ثالث وتسعني وثالمثائة    :وفاته

  :$املهدي أمحد بن حيىي املرتضى
ـ        والقاسم بن علي املشهور بالـ

  
  ـعلم الغزير الواسـع الـدفاق       

 . سليمان، وحيىي، وعبداهللا، وعلي، وجعفر:أوالده  

 
مولده سـنة   . $مام املهدي لدين اهللا احلسني بن القاسم بن علي          وابنه اإل 

  .ست وسبعني وثالمثائة
وكان من كبار علماء اآلل، وله آثار مجة، وانتفع بعلومه          .  بعد وفاة أبيه   دعا

األئمة، بلغ يف العلوم مبلغا حتتار منه األفكار، وتبتهر فيه األبصار، على صغر سنه،              
  . إال سبع عشرة سنة$فلم يكن عمره يوم قيامه 

)( 
وقد روى عنه أشياء خارجة عن سنن أهل البيت، رواها اإلمام أمحـد بـن               

والكتاب الـذي   :  فقال بعد حكايته هلا    ،سليمان يف حقائق املعرفة وقد نزهه عنها      
هو مكذوب عليه،   : وحنن ننفي عنه هذا الكالم ونقول     :  ما لفظه  -روي أنه كتبه    

 وال وثوق مبا يف احلكمة الدرية، فقد ثبت أنه          $إىل آخر كالمه    . يصح عنه وال  
قد دس فيها كثري على اإلمام، وهلذا مل نعدها يف مؤلفاته، وأما اإلمام عبداهللا بـن                

، وثناءه عليه، وكالم هذا اإلمام      »الرسالة الناصحة  «محزة فقد مسعت نقله عنه يف       
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 ٥

لسيد العامل الكبري محيدان بن حيىي القـامسي         وغريه من رواية ا    »الرمحة «يف كتاب   
يقضي بأن مذهبه وعقائده عقائد اإلمام اهلادي وابنه املرتضى، وهي اليت ارتـضاها          
اهللا لعباده، وتربأ إىل اهللا من كل ما نسب إليه خالف ذلك، ولعله لبس على اإلمام                

  . لكثرة أعدائه يف ذلك العصر$املتوكل على اهللا أمحد بن سليمان 
 كثري التشكي من احملرفني لكالمه، ومع ظهور احلامـل فـال            $قد كان   و

يؤخذ بالنقل وإن بلغ أي مبلغ، فهذا أمر عسري، واهلجوم عليه بغري بـصرية جـرم        
 .خطري

  : يف ترتيهه أبيات منها)١(وللقاضي العالمة حممد بن جعفر
ــل   ــامل عام ــام ع ــذا إم   ه

  
  أبــرأ إىل الــرمحن مــن بغــضه  

  ئـــهومـــن مـــواالة ألعدا  
  

ــضه    ــه أو رف ــو في ــن غل   وم
ــسماء   ــه ال   قــف واتــق اهللا إل

  
  يــا أيهــا الطــاعن يف عرضــه  

         اإن تك منـه اليـوم مـستقرض  
  

  ففي غـد تنـدم مـن قرضـه          
ــه    ــا قال ــق م ــن أن احل  أدي

  
  من صفة الباري ومـن فرضـه         

  وأن مــن يف فــضله قــد غــال  
  

  أكرب جرمـا مـن ذوي بغـضه         
  فخف إله اخللق يـا مـن غـال          

  
  لط ما قد شبت يف حمـضه      يف خ   

  مثل ابن غطريف الذي مل يقـل         
  

ــضه    ــق وال بع ــه احل   يف كل
  قال ابن غطريـف الـذي قالـه         

  
ــضه    ــدي يف نق ــشمر امله   ف

ــه    ــال ومل يرض ــا ق ــرد م   ف
  

ــه     إذ أســـخط اهللا ومل يرضـ
  

                                   
 .ترمجه يف مطلع البدور) ١(
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  صلى عليـه اهللا مـن راحـض       
  

  طاب وطاب الدين من رحـضه       
كتاب مهج احلكمة، وكتاب تفـسري      : نهاا، م ف ثالثة وسبعني مؤلفً    ألَّ ):مؤلفاته(  

غرائب القرآن، وكتاب خمتصر األحكام، وكتاب اإلمامة، وكتاب الرد على أهـل            
التقليد والنفاق، وكتاب الرد على الدعي، وكتـاب الرمحـة، وكتـاب التوفيـق      
والتسديد، وكتاب شواهد الصنع، وكتاب الدامغ، وكتاب األسرار، وكتاب الرد          

  .اب نبأ احلكمةعلى امللحدين، وكت
 سنة أربع وأربعمائة، وله نيف وعشرون سنة،        )١(قتل يف وادي عرار    ):مقتله(
 . بريدة من خماليف صنعاء، وأحرق اهللا قاتله بالنارمشهده

  :الزلف
 ويف حقل صـنعا خيلـه قـد         -٣٨

ــواردت   تـــــــــــ
  وأردت إماما مل يكن عنـه دافـع         

  :التحف  
 

مام حممد بن القاسم بن احلسني بن حممد بن القاسم بن حيىي بن احلسني          هو اإل 
 . %بن احلسني بن اإلمام زيد بن علي

 
ومن ذريته السيد اإلمام عامل العترة وحمدثها ومفسرها ومسند علومها أبـو            

 بن  -وسبعني ومثامنائة عن ثالث وستني سنة       ى سنة ثالث     املتوفَّ - )٢(العطايا عبداهللا 

                                   
 مشـايل صـنعاء علـى    - ريـدة البـون   - بفتح الراء وسكون الياء   ةُديبلدة من ناحية ريدة، ور    :  بفتح العني  عرار) ١(

 . كم٤٩بعد 
، ونـشأ علـى العلـم    )هــ ٧١٠(ولـد سـنة   . العالمة احلافظ أبو العطايا عبداهللا بن حيـىي بـن املهـدي بـن القاسـم            )  ٢(

= 
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 ٧

لسيد اإلمام   بن ا  )١(العامل العابد رباين آل حممد مؤلف صلة اإلخوان عماد الدين حيىي          
بن القاسم بن املطهر بن أمحد بن أيب طالب بن احلسن بن حيىي             علم األعالم املهدي    

دين إبراهيم ارم البن عبداهللا بن القاسم بن اإلمام حممد املذكور، وهو شيخ السيد ص   
ى سـنة أربـع عـشرة        املتوفَّ -)٢(بن اهلادي بن إبراهيم الوزير    بن حممد بن عبداهللا     

 يف الفقـه،    »اهلداية« يف أصول الفقه، و    »الفصول اللؤلؤية  « صاحب -وتسعمائة  
األئمة وإىل السيد صارم    ) سري( يف   »البسامة« و  يف علوم احلديث،   »الفلك الدوار «و

 العطايا، عن أبيه، عن اإلمام الواثق باهللا املطهر بن اإلمام املهدي   الدين عن السيد أيب   
  .حممد بن املطهر، عن أبيه، عن جده تنتهي أسانيد الكثري الطيب من العلوم

ونـشب  ( بعد وفاة اإلمام القاسم العياين سنة أربع وتسعني وثالث مائة،   دعا
فعـدت  )  احلرب بينهما  اخلالف بينه وبني سابقه احلسني بن القاسم، واشتعلت نار        

عليه خيل اإلمام احلسني بن القاسم يف إحدى الوقائع فقتلته، وذلك يف صفر سـنة               
  .ثالث وأربعمائة واهللا أعلم حبقيقة األمر، وقد كثرت األحداث يف ذلك العصر

وقد جد أعداؤه من املطرفية يف الثلم لعرض اإلمام احلسني بن القاسم، والبد             

                                   
ا، ختـرج عليـه مجاعـة مـن أكـابر العلمـاء، وعكـف علـى         ا ومفتيا وحمدثًم األخالق، كان مفسر   والعبادة ومكار 

، مطلــع البــدور خ ٨٢، التحــف »ملحقــة  «١٤٠/ ٢البــدر الطــالع ) . هـــ٨٧٣(التــدريس حــىت تــويف ســنة  
 . خ٣/٩٩، طبقات الزيدية ٢/٦٦

زيدي احلسيين، نـشأ علـى العفـة والـصالح يف حجـر      العالمة العابد الزاهد حيىي بن اإلمام املهدي بن القاسم ال  )  ١(
تويف مبكـة، ولعـل وفاتـه بعـد وفـاة      . العابد الزاهد إبراهيم الكينعي، ورافقه يف السفر واحلضر، وأخذ عنه العلم  

 .٢/٩٦ و ١/١٨٨، خ، لوامع األنوار ٣/١٩٤طبقات الزيدية خ . خ-مطلع البدور ) هـ٧٩٣(شيخه سنة 
، ونـشأ  ـهـ ٨٣٤بن حممد بن عبداهللا الـوزير الـوزيري احلـسين اإلمـام العالمـة، ولـد سـنة        صارم الدين إبراهيم   )  ٢(

على العلم والعبادة، وأخذ عن مشائخ أجالء، وأخذ عنه تالمذة أجالء، ومؤلفاتـه عمـدة يف كتـب أصـحابنا،           
 .٣٢ -١/٣١، البدر الطالع ١٦ - ٥» الفلك الدوار«مقدمة علوم احلديث  : هـ انظر٩١٤تويف سنة 
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 ٨

ن عصر آدم صلوات اهللا عليه إىل آخـر أيـام الـدنيا،              لكل ذي شأن من أعداء م     
 . يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون

.y7Ï9≡x‹x&: وقد قـال تعـاىل     uρ $oΨù=yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c É<tΡ #xρß‰tã tÏÜ≈u‹ x© Ä§Ρ M}$# Çd Éfø9 $#uρ 
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šχρ ç�tIøÿ tƒ^]١١٢: األنعام.[  
تأريخ اليمن   «وقد ذكر الولد العالمة الصفي أمحد بن حممد الشامي يف كتابه            

  :وولده احلسني فقال  ما ذكرناه من سرية اإلمام القاسم بن علي العياين »الفكري
 : ومع االحترام والتقدير آلراء شيخنا العالمة جمد الدين أطال اهللا عمـره، وقولـه    «
ه يف ذلـك    ئولعله لبس على اإلمام املتوكل على اهللا أمحد بن سليمان لكثرة أعدا           «

، وقد سبق نقل كالم أمحد بن سليمان عن صاحب الطبقات، وهو واضح              »العصر
 .»اجلواب عليه بنفسهرأى كتاب املهدي و وصريح يشهد بأنه قد

لكنه ليس بواضح وال صريح يف أنـه مل يـزور ذلـك        : فأقول وباهللا التوفيق  
الكتاب على اإلمام احلسني وأنه كتب على لسانه، وأن كان قد رأى اإلمام أمحـد               
الكتاب واجلواب، ولقد نزه اإلمام املتوكل على اهللا أمحد بن سليمان اإلمام احلسني             

فة وقطع بعدم صدورذلك عنه، ونقل املؤلف الصفي ما          يف كتاب حقائق املعر    %
      كثري على اإلمام أمحد بن سليمان، وهلذا مل         ذكر عنه يف احلكمة الدرية، وفيها دس 

     ا فيها من الدس شيخنا احلـافظ فخـر آل حممـد      أعدها من مؤلفاته، وقد تربأ عم
 عنهم يف إجازته عبداهللا بن اإلمام احلسن بن حيىي القامسي املؤيدي رضي اهللا         ) %(

يل، وكذا غريه من األعالم، وذلك واضح ملن نظر فيها بعني التحقيـق، واهللا ويل               
  .التوفيق 
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 ٩

  فإن أستاذنا اجلليل مل يوفق حني استشهد باآلية الكرمية   «:قال الصفي
&šχρß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#θ ä↔Ïÿ ôÜãƒ u‘θ çΡ «!$# óΟÎγ Ïδ≡uθøù r'Î/ ^]وكيف وممن شـنع علـى     ]٣٢: التوبة ،
ولكن هلوى النفوس سريرة ال     : إىل قوله ... هدي العياين اإلمام أمحد بن سليمان       امل

  .إخل ...  »تعلم
أقول وباهللا التوفيق بل مل يوفق ومل يـسدد الولـد            «:وقد علقت عليه بقويل   

الصفي املؤلف ساحمه اهللا تعاىل يف جتاهله ملا هو أوضح من أن يوضح وأبني مـن أن      
ستشهاد باآلية الكرمية هم أعداء كل ذي شأن مـن األنبيـاء          يبني من أن املراد باال    

  .ني واألئمة اهلادين وأعالم الدينواملرسل
 فقـد صـرح يف      %أما اإلمام األعظم املتوكل على اهللا أمحد بن سليمان          

عدم صدور ذلك الكتاب عنه،     حقائق املعرفة بترتيه اإلمام احلسني بن القاسم وقطع ب        
 ونقول ،وحنن ننفي عنه هذا الكالم«:  ما لفظه-كتوببعد حكايته لذلك امل   -وقال  

 الصفي مل يطلع علـى     ، ولعلَّ $إىل آخر كالمه  »هو مكذوب عليه وال يصح عنه     
  :حقائق املعرفة أو اطلع عليه وأغمض عنه فما أحقه بقول الشاعر

  نعرف احلـق مث نعـرض عنـه       
  

ــل     ــه مني ــن عن ــراه وحن   ون
  :وما أحقه بأن يوجه إليه ما استشهد به  

 هلوى النفوس سـريرة ال تعلـم      
 

  كم حار فيهـا عـامل مـتكلم         
   وترتيهـه   ،ا من إنكاره علينا بترتيهنا أئمة اهلدى بأدلة كالشمس املـضيئة          فيا عجب 

 . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل،للفرقة الغوية املطرفية باألهواء الردية
ا،  أثبتها ثاني، مث فقد أنكر هذه املؤلفات أوالً   ،وال خيفى افت كالمه وتناقضه    

ا، مث تردد يف ا، وأن لعلها لوالده اإلمام القاسم رابعمث ادعى أنه شاركه فيها غريه ثالثً     
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 ١٠ 

ذلك خامسا أنه مل يطلع عليها سادساا، مث صرح تصرحي!!!  
هذا وقد كان االتفاق بعد هذا باملؤلف       ! وأين الدراية والرواية؟  ! فأين النقد؟ 

هـ وأوضحت  ١٤١١اىل يف شهر رمضان الكرمي سنة       العالمة الصفي حرسه اهللا تع    
له اخلطأ الواضح فيما صدر فاعتذر واعترف ووعد أنه سيتدارك ذلك بالكتابة وحنن             

  .بانتظار إجناز ما وعد وإن كان قد طال األمد، واهللا ويل التوفيق
ويف القاموس، وخمـالف    . موضع الزرع : -اء مهملة فقاف فالم   حب-واحلقل  
 .احلقل باليمن
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  :الزلف
وداعي اهلدى املهـدي وهـو       -٣٩

  حممـــــــــــــــد
  رضيع لبان العلـم للعـدل رافـع         

  :التحف  
)( 

بـن  حممد بن اإلمام احلسن بن القاسم     هو اإلمام أبو عبداهللا املهدي لدين اهللا        
احلسن بن علي بن عبدالرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن               

  . %لي بن أيب طالبع
صرية بعد التبـاين العظـيم بـسبب        هذا اإلمام الذي مجع بني القامسية والنا      

بأن كل جمتهد مـصيب يف االجتـهاديات،   : ختالف يف االجتهاد، فأظهر القول اال
لو مادت األرض لشيء لعظمه ملادت لعلم أيب عبداهللا الداعي،          : وهو الذي قيل فيه   

  .م، الذي تقدم بعد اإلمام الناصر األطروشووالده اإلمام احلسن بن القاس
 ببغداد، مث وصل الديلم وبايعه من علماء األمة أربعة آالف، سنة ثـالث              قام

 .ومخسني وثالمثائة
. أبو احلسن علي، وأمحد   : له من الولد  ). ص(كان يشبه الوصي     :$صفته  

ـ         . ستني وثالمثائة   وسم سنة  وقبضه اهللا  ات روي عن اإلمام أيب طالـب، أنـه م
 .مسموما

  :الزلف
٤٠- وجفَعالقَّ ر وام  وابنـاه   بعـد ه  

  
  ـ  جنوم ـ  اةد اهلُ   عواط الـس ونَرائ الثَّ

  : يف هذا البيت ثالثة أئمة:التحف  
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 ٢

والـد  وعلي هذا هو -د بن احلسني بن علي اإلمام الثائر يف اهللا جعفر بن حمم   
  . بن احلسن بن علي بن عمر بن سيد العابدين-لناصر للحق األطروشاإلمام ا

 .$مشهده ا.  على بلد طربستان كلها سنة سبع وستني وثالمثائةظهر
مث ابنه اإلمام أبو احلسن املهدي بن أيب الفضل اإلمام الثائر يف اهللا جعفر قـام              

 توفاه اهللا يف حال     بعد أبيه وأمر بالعدل واإلحسان، وى عن املنكر والطغيان، حىت         
  .شبابه

اإلمام الثائر يف اهللا أبو القاسم : فقام مقامه نظريه يف الفضل وشقيقه يف النسب     
 . جبهات اجليل والديلم وطربستا%احلسني بن اإلمام الثائر يف اهللا جعفر بن حممد 

  :الزلف
-٤١وباألخوـ  نِي اهلاش   ميني أمحـد  

  
   عن ذُ  وحيىي تداعت ـ ر اه  ا البـدائع  

 . مها اإلمامان اددان يف املائة الرابعة:التحف  

 
اإلمام املؤيد باهللا أبو احلسني أمحد بن احلسني بن هارون بن احلسني بن حممد بـن                

بن علـي بـن أيب    بن احلسن السبط هارون بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد    
 . %طالب

 أنـه  $عبداهللا بن محزة :  قال اإلمام املنصور باهللاسنة مثانني وثالمثائة،   دعا
     ا وفضالً مل ير يف عصره مثله علمـ  وزهد ا، وسـخاوة وشـجاعة   ا وعبادة، وحلم

وأحرز  ،ا، ما بقي علم من علوم الدنيا والدين إال وقد ضرب فيه بأوىف نصيب وورع
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 ٣

مع سعة علمـه    ،  )٢(وممن بايعه من العلماء قاضي القضاة عبداجلبار      .)١(فيه أوفر حظ  
  .)٣(وعلو حاله، وإحاطته بأنواع العلوم، وكذلك كايف الكفاة الصاحب بن عباد

وله وألخيه اإلمام الناطق باحلق املؤلفات الباهرة، والنريات املضيئة الزاهـرة،           
كتاب بني فيه إعجاز القرآن وغريه من املعجزات، وقد طبع         : منها لإلمام املؤيد باهللا   

، وكتاب النبـوءات واآلداب يف      )٤(يب صلى اهللا عليه وآله وسلم     باسم إثبات نبوة الن   
علم الكالم، وكتاب البلغة، وكتاب اإلفادة، وكتاب اهلومسيات، وكتاب الزيادات،          
وكتاب التفريعات يف الفقه، وكتاب التبصرة، واألمايل الصغرى، والتجريد وشرحه          

 يأيت فيه بكالمهما    % وهو شرح لفتاوى اإلمام القاسم واهلادي        -أربعة جملدات   
مث يبسط األدلة عليه من الكتاب والسنة والقياس واإلمجاع، وهو من أجل معتمدات     

  . وسياسة املريدين-أهل البيت يف هذا الفن 
 يوم عرفة سنة إحدى عشرة وأربعمائة، ودفن يوم  $ اإلمام املؤيد باهللا     تويف

                                   
  .٣٢٠ – ١/٣١٩الشايف )  ١(
أمحد بن عبداجلبار اهلمـداين قاضـي القـضاة، شـيخ املعتزلـة يف عـصره، ويل القـضا بـالري، قـال            عبداجلبار بن   )  ٢(

وليـست حتـضرين عبـارة تـنيب عـن حملـه يف الفـضل، وعلـو مرتلتـه يف العلـم، فإنـه الـذي فتـق                 : احلاكم اجلشمي 
يلتـبس بقاضـي   وقـد  . حنـن، لتخلفنـا عـن أيب احلـسني     : فقال؟ الكالم ونشره، وسئل مرة عن اخلوارج من هم 

القضاة أيب أمحـد بـن أيب عـالن الـذي رحـل إليـه اإلمـام املؤيـد لـسماع خمتـصر الكرخـي، كمـا حكـى اإلمـام                    
 .مطلع البدور أول اجلزء الثاين، خ. املرشد يف سريته 

هـ، ويل الوزارة لبين بويـه، وكـان جملـسه    ٣٢٦إمساعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاين، ولد سنة        ) ٣(
غص بالعلماء، لقب بالصاحب لصحبته مؤيـد الدولـة مـن صـباه، وكـان املؤيـد بـاهللا وأبـو طالـب ممـن حيـضر               ي

جملسه، صنف له املؤيد كتاب البلغة علـى مـذهب اهلـادي، وكـان إذا متـىن النـاس املراتـب واألمـوال متـىن لقـاء               
. هــ، مطلـع البـدور، خ   ٣٨٥ويف ما حتت الفرقدين مثـل الـسيدين، تـ   : السيد املؤيد حيل له الشبه، ومن كلماته    

 .١/٣١٦األعالم 
 .بتحقيق خليل أمحد إبراهيم )  ٤(
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 ٤

  :ل قا»لنجا«ـاألضحى، وصلى عليه اإلمام مانكدمي، مشهده ب
ــصعدة  ــرب ب ــى ق ــرج عل   ع

  
ـ      ا بلنجــاوابــك مرموسـ

ــا   ــيبلغ ماترجـ ــا سـ   مـ
  

ــدي   ــأن املقتـ   واعلـــم بـ
 .أبو القاسم احلسني: وعمره سبع وسبعون سنة، وله من الولد  

 
 بعد وفـاة أخيـه      $قام  . واإلمام الناطق باحلق أبو طالب حيىي بن احلسني       

وعليه مسحة مـن النـور      :  وصف بعض مؤلفاته   قال احلاكم يف  . اإلمام املؤيد باهللا  
  . اإلهلي، وجذوة من الكالم النبوي

  :  ملا بويع)١(وقال بعض شيعته
ــ ــا رسـ ــوة والنبيـ    النبـ

  
   ــي ــا الوص ــياوزه   ة والوص

  
                                   

)١  (  هو أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد بن هناحلكمـة   و، نشأ بنيـسابور، وكـان مـن املتميـزين يف علـوم     د
مـن احلكـم    الكلـم الروحانيـة   :مـن مؤلفاتـه  واألدب، وأحد كتاب اإلنشاء يف ديوان عضد الدولة، وله شعر،      

 كان أبو الفرج بلغ الغاية القـصوى واملرتبـة العليـا يف مـذهب      :ويف احلدائق . اليونانية، وكتاب أمنوذج احلكمة   
. احلـدائق، خ ). هــ ٤٢٠(الفالسفة، مث تاب وصار من عيون الزيدية ومن شيعة الـسيد أيب طالـب، تـويف سـنة       

ني بـن حممـد بـن هنـدو وكنيتـه أبـو الفـرج، نعتـه         احلـس : ، ويف يتيمة الدهر ترمجة لشاعر امسـه     ٤/٢٧٨األعالم  
. ٤٦٢ -٣/٤٥٩اليتيمـة  . الثعاليب بأنـه مـن أصـحاب الـصاحب بـن عبـاد، وممـن خترجـوا مبجاورتـه وصـحبته             

  :وبعد البيتني قوله
  مث اســــــــــــــــــتربت بعــــــــــــــــــادة أال 

  
ــا    ــام إذ خانــــــــــــــت عليــــــــــــ   يــــــــــــ

  آل الــــــــــــــــــــــــنيب طلبــــــــــــــــــــــــتم  
  

ــامرياثكــــــــــــــم طلبــــــــــــــ     ا بطيــــــــــــ
  يــــــــا ليــــــــت شــــــــعري هــــــــل أرى   

  
  ا لـــــــــــــدولتكم مـــــــــــــضياجنمـــــــــــــ  

  فــــــــــــأكون أول مــــــــــــن يهــــــــــــز     
  

  إىل اهليـــــــــــــــــــــاج املـــــــــــــــــــــشرفيا  
 احلدائق الوردية، خ: انظر  
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 ٥

ــت  ــديامل بايعــ   أن الــ
  

ــيا    ــارون الرض ــن ه ــىي ب   حي
ع األدلة  ازي يف أصول الفقه جملدان، وهو من األمهات، وكتاب جام:من مؤلفاته  

   يف أصول الفقه أيض      ا، وكتاب مبـادي    ا، وكتاب التحرير، وشرحه اثنا عشر جملد
، وكتاب اإلفادة يف تاريخ األئمـة الـسادة،         )١(األدلة يف الكالم، وكتاب الدعامة    

  .، وله غري ذلك)٢(واألمايل املعروفة يف احلديث
إلمام األعظم   ل -شرح كتاب البالغ املدرك     ) كتابه(قال اإلمام أبو طالب يف      

جيب  «: قول اإلمام اهلادي  ) شرح( يف   $اهلادي إىل احلق األقوم حيىي بن احلسني        
أوجب اهللا على   :  واملعىن -: بعد أن بني معاين الوجوب يف اللغة         »على البالغ املدرك  

مث قسم ما ورد يف العربيـة إىل        . ستغراق اجلنس  ال البالغ، قال ودخل األلف والالم    
 .اخلرب واإلنشاء
مث بـني أقـسامهما     . واخلرب كل مجلة يصح فيها الصدق والكـذب       : مث قال 

 يعين من كان يرصد قيام      »وظهر املرصدون  «: قوله) شرح(يف  : ومعانيهما، وقال 
وغنموا الفرصة، فجعلـوا    : لهإىل قو . أهل الباطل من العلماء الذين مالوا إىل دنياهم       

 .هلم مذاهب
بار ما هو يف أصله منسوخ، ومنها ما فمن هذه األخ «: $قال اإلمام اهلادي

ومنها ما روي مرسال بال      «: إىل أن قال  . »هو يف خمرجه عام، ويف معناه خمصوص      

                                   
: الزيديــة، منــسوبا إىل الــصاحب بــن عبــاد، بتحقيــق : نــصرة مــذاهب الزيديــة، مث بعنــوان : طبــع أوال بعنــوان)  ١(

دعامـة هـذا، وهـو    الدكتور ناجي حسن، وقد أخطأ يف عنوانه، ويف نـسبته إىل الـصاحب، وإمنـا هـو كتـاب ال       
 .للسيد اإلمام أيب طالب، وقد قمنا مبقابلته على أصل خمطوط لدينا فوجدناه قد اشتمل على أخطاء كثرية

وقـد صـححها املؤلـف أيـده     . تيـسري املطالـب يف أمـايل الـسيد أيب طالـب      : طبع طبعة مملوءة باألغالط بعنوان    )  ٢(
 .اهللا
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 ٦

قال اإلمـام أبـو     . »حجة وال بيان ملتدبريه، ومنها ما دلس على الرواة يف كتبهم          
وأما املرسل بغري حجة فهو ما ذكره أصحاب        : -بعد أن شرح كالم اإلمام    -طالب  

يف كتبهم، وانتخبوا من األحاديث فيما قد كتبوه يف كتـابني، ومسومهـا             احلديث  
صحيح البخاري، وهو حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري، وصـحيح          : الصحيحني

ومل يقصد باملرسل املصطلح عليـه      : قلت. أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي     
  .$عند أهل احلديث، وإمنا قصد مامل يثبت باحلجة كما ذكره

ولقد علمنا يف زماننا ورأينا، ونقل      :  ساق الكالم يف شرح ذلك إىل أن قال        مث
غري واحد إلينا من الشافعية واحلنفيـة مـن التـنقري يف الفـروع، واإلمعـان يف                 

قالوا فيمن اشترى عشرين بيضة     : اإلستدالالت فيها والتشديد يف ذلك، إىل أن قال       
من اشترى شاة مصراة، فأوردوا فيها      ا، وقالوا في   بسيطً فوجد فيها بيضة مذرة قوالً    

مسائل ما مأل األوراق، وجتاوز حد اإلسهاب واإلغراق، فإذا جـاءوا إىل مـسائل    
ا، وجدم خرس : إىل أن قال  . األصول وذكروا أدلتها وبيان ما بينه اهللا على عظمته        

اال ينطقون إال مهس.  
    لم أنه دعانـا إىل  واع: ا من طرق القوم، مث قال     وروى اإلمام أبو طالب أخبار

 %وإن كان قد نقلها عندنا من نثق به من أئمتنا          -ذكر هذه األخبار بنقل العامة      
حجج العقول،  ( ومشائخ أهل العدل والتوحيد إنكار فقهائهم        #إىل رسول اهللا    

  ).والرجوع إليها يف متشابه القرآن واألخبار
فقال . »ل العلم وفيها كتبه وحججه، وبقايا من أه      «:وقال اهلادي يف الفترة   
هم أهل الشريعة من فقهاء األمة، وخلفـاء األئمـة،          : اإلمام أبو طالب يف الشرح    

وال سيما اللغة العربية فإـا أوىل       : إىل أن قال يف احلث على العلم      . وجالء الظلمة 
باملعرفة، ملا يتعلق مبعرفتها من األمساء واملعـاين، وفـصل اخلطـاب يف اجلاهليـة               
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 ٧

ألحكام والفرائض والـسنن والتقـدمي والتـأخري واإلطنـاب          واإلسالم، ومجيع ا  
واإلسهاب واحلقائق واملوجز يف اخلرب واالستخبار، واألمـر والنـهي، واخلطـب            

واألمثال والدعا والسؤال والـتمين واجلـدال واإلشـارات         : حىت قال . والبالغات
  .واحلكايات، وغري ذلك من العلوم

العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيام      : مث أورد كالم الوصي صلوات اهللا عليه      
 .)١(إخل... مفقودة، وأمثاهلم يف القلوب موجودة 

: له من الولد  .  سنة أربع وعشرين وأربعمائة، عن نيف ومثانني سنة         اهللا وقبضه
  .أبو هاشم حممد وال عقب له

  :الزلف
-٤٢  قَ مث احلُ  ومستظهرنِيي  منـهم   

  
ـ  ز  علـومٍ  ارحبِ   اخرـ  ات هوام ع  

  : يف هذا إمامان زاكيان طاهران:التحف  
)( 

اإلمام ما نكدمي املستظهر باهللا أمحد بن احلسني بن أيب هاشم حممد بن علـي               
واحلسن هذا جد   -حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن        بن حممد بن احلسن بن اإلمام       

احلسني بن علي بن  بن علي بن عمر األشرف بن علي ابن        -م الناصر األطروش  اإلما
  . %أيب طالب
 عقيب وفاة املؤيد باهللا، وهو صاحب شرح األصول اخلمـسة لقاضـي             دعا

  .القضاة، وهو من أعيان أهل البيت، ومن املتبحرين يف العلوم

                                   
 .$ يل عنه   بسنده إىل كم١٠٨ - ١٠٧: تيسري املطالب) ١(
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 ٨

 .وجه القمر: ومعىن ما نكدمي. بالري سنة نيف وعشرين وأربعمائة تويف
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 ١

  :الزلف
وداعي اهلدى املهـدي وهـو       -٣٩

  حممـــــــــــــــد
  رضيع لبان العلـم للعـدل رافـع         

  :التحف  
)( 

بـن  حممد بن اإلمام احلسن بن القاسم     هو اإلمام أبو عبداهللا املهدي لدين اهللا        
احلسن بن علي بن عبدالرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن               

  . %لي بن أيب طالبع
صرية بعد التبـاين العظـيم بـسبب        هذا اإلمام الذي مجع بني القامسية والنا      

بأن كل جمتهد مـصيب يف االجتـهاديات،   : ختالف يف االجتهاد، فأظهر القول اال
لو مادت األرض لشيء لعظمه ملادت لعلم أيب عبداهللا الداعي،          : وهو الذي قيل فيه   

  .م، الذي تقدم بعد اإلمام الناصر األطروشووالده اإلمام احلسن بن القاس
 ببغداد، مث وصل الديلم وبايعه من علماء األمة أربعة آالف، سنة ثـالث              قام

 .ومخسني وثالمثائة
. أبو احلسن علي، وأمحد   : له من الولد  ). ص(كان يشبه الوصي     :$صفته  

ـ         . ستني وثالمثائة   وسم سنة  وقبضه اهللا  ات روي عن اإلمام أيب طالـب، أنـه م
 .مسموما

  :الزلف
٤٠- وجفَعالقَّ ر وام  وابنـاه   بعـد ه  

  
  ـ  جنوم ـ  اةد اهلُ   عواط الـس ونَرائ الثَّ

  : يف هذا البيت ثالثة أئمة:التحف  
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 ٢

والـد  وعلي هذا هو -د بن احلسني بن علي اإلمام الثائر يف اهللا جعفر بن حمم   
  . بن احلسن بن علي بن عمر بن سيد العابدين-لناصر للحق األطروشاإلمام ا

 .$مشهده ا.  على بلد طربستان كلها سنة سبع وستني وثالمثائةظهر
مث ابنه اإلمام أبو احلسن املهدي بن أيب الفضل اإلمام الثائر يف اهللا جعفر قـام              

 توفاه اهللا يف حال     بعد أبيه وأمر بالعدل واإلحسان، وى عن املنكر والطغيان، حىت         
  .شبابه

اإلمام الثائر يف اهللا أبو القاسم : فقام مقامه نظريه يف الفضل وشقيقه يف النسب     
 . جبهات اجليل والديلم وطربستا%احلسني بن اإلمام الثائر يف اهللا جعفر بن حممد 

  :الزلف
-٤١وباألخوـ  نِي اهلاش   ميني أمحـد  

  
   عن ذُ  وحيىي تداعت ـ ر اه  ا البـدائع  

 . مها اإلمامان اددان يف املائة الرابعة:التحف  

 
اإلمام املؤيد باهللا أبو احلسني أمحد بن احلسني بن هارون بن احلسني بن حممد بـن                

بن علـي بـن أيب    بن احلسن السبط هارون بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد    
 . %طالب

 أنـه  $عبداهللا بن محزة :  قال اإلمام املنصور باهللاسنة مثانني وثالمثائة،   دعا
     ا وفضالً مل ير يف عصره مثله علمـ  وزهد ا، وسـخاوة وشـجاعة   ا وعبادة، وحلم

وأحرز  ،ا، ما بقي علم من علوم الدنيا والدين إال وقد ضرب فيه بأوىف نصيب وورع
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 ٣

مع سعة علمـه    ،  )٢(وممن بايعه من العلماء قاضي القضاة عبداجلبار      .)١(فيه أوفر حظ  
  .)٣(وعلو حاله، وإحاطته بأنواع العلوم، وكذلك كايف الكفاة الصاحب بن عباد

وله وألخيه اإلمام الناطق باحلق املؤلفات الباهرة، والنريات املضيئة الزاهـرة،           
كتاب بني فيه إعجاز القرآن وغريه من املعجزات، وقد طبع         : منها لإلمام املؤيد باهللا   

، وكتاب النبـوءات واآلداب يف      )٤(يب صلى اهللا عليه وآله وسلم     باسم إثبات نبوة الن   
علم الكالم، وكتاب البلغة، وكتاب اإلفادة، وكتاب اهلومسيات، وكتاب الزيادات،          
وكتاب التفريعات يف الفقه، وكتاب التبصرة، واألمايل الصغرى، والتجريد وشرحه          

 يأيت فيه بكالمهما    % وهو شرح لفتاوى اإلمام القاسم واهلادي        -أربعة جملدات   
مث يبسط األدلة عليه من الكتاب والسنة والقياس واإلمجاع، وهو من أجل معتمدات     

  . وسياسة املريدين-أهل البيت يف هذا الفن 
 يوم عرفة سنة إحدى عشرة وأربعمائة، ودفن يوم  $ اإلمام املؤيد باهللا     تويف

                                   
  .٣٢٠ – ١/٣١٩الشايف )  ١(
أمحد بن عبداجلبار اهلمـداين قاضـي القـضاة، شـيخ املعتزلـة يف عـصره، ويل القـضا بـالري، قـال            عبداجلبار بن   )  ٢(

وليـست حتـضرين عبـارة تـنيب عـن حملـه يف الفـضل، وعلـو مرتلتـه يف العلـم، فإنـه الـذي فتـق                 : احلاكم اجلشمي 
يلتـبس بقاضـي   وقـد  . حنـن، لتخلفنـا عـن أيب احلـسني     : فقال؟ الكالم ونشره، وسئل مرة عن اخلوارج من هم 

القضاة أيب أمحـد بـن أيب عـالن الـذي رحـل إليـه اإلمـام املؤيـد لـسماع خمتـصر الكرخـي، كمـا حكـى اإلمـام                    
 .مطلع البدور أول اجلزء الثاين، خ. املرشد يف سريته 

هـ، ويل الوزارة لبين بويـه، وكـان جملـسه    ٣٢٦إمساعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاين، ولد سنة        ) ٣(
غص بالعلماء، لقب بالصاحب لصحبته مؤيـد الدولـة مـن صـباه، وكـان املؤيـد بـاهللا وأبـو طالـب ممـن حيـضر               ي

جملسه، صنف له املؤيد كتاب البلغة علـى مـذهب اهلـادي، وكـان إذا متـىن النـاس املراتـب واألمـوال متـىن لقـاء               
. هــ، مطلـع البـدور، خ   ٣٨٥ويف ما حتت الفرقدين مثـل الـسيدين، تـ   : السيد املؤيد حيل له الشبه، ومن كلماته    

 .١/٣١٦األعالم 
 .بتحقيق خليل أمحد إبراهيم )  ٤(
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 ٤

  :ل قا»لنجا«ـاألضحى، وصلى عليه اإلمام مانكدمي، مشهده ب
ــصعدة  ــرب ب ــى ق ــرج عل   ع

  
ـ      ا بلنجــاوابــك مرموسـ

ــا   ــيبلغ ماترجـ ــا سـ   مـ
  

ــدي   ــأن املقتـ   واعلـــم بـ
 .أبو القاسم احلسني: وعمره سبع وسبعون سنة، وله من الولد  

 
 بعد وفـاة أخيـه      $قام  . واإلمام الناطق باحلق أبو طالب حيىي بن احلسني       

وعليه مسحة مـن النـور      :  وصف بعض مؤلفاته   قال احلاكم يف  . اإلمام املؤيد باهللا  
  . اإلهلي، وجذوة من الكالم النبوي

  :  ملا بويع)١(وقال بعض شيعته
ــ ــا رسـ ــوة والنبيـ    النبـ

  
   ــي ــا الوص ــياوزه   ة والوص

  
                                   

)١  (  هو أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد بن هناحلكمـة   و، نشأ بنيـسابور، وكـان مـن املتميـزين يف علـوم     د
مـن احلكـم    الكلـم الروحانيـة   :مـن مؤلفاتـه  واألدب، وأحد كتاب اإلنشاء يف ديوان عضد الدولة، وله شعر،      

 كان أبو الفرج بلغ الغاية القـصوى واملرتبـة العليـا يف مـذهب      :ويف احلدائق . اليونانية، وكتاب أمنوذج احلكمة   
. احلـدائق، خ ). هــ ٤٢٠(الفالسفة، مث تاب وصار من عيون الزيدية ومن شيعة الـسيد أيب طالـب، تـويف سـنة       

ني بـن حممـد بـن هنـدو وكنيتـه أبـو الفـرج، نعتـه         احلـس : ، ويف يتيمة الدهر ترمجة لشاعر امسـه     ٤/٢٧٨األعالم  
. ٤٦٢ -٣/٤٥٩اليتيمـة  . الثعاليب بأنـه مـن أصـحاب الـصاحب بـن عبـاد، وممـن خترجـوا مبجاورتـه وصـحبته             

  :وبعد البيتني قوله
  مث اســــــــــــــــــتربت بعــــــــــــــــــادة أال 

  
ــا    ــام إذ خانــــــــــــــت عليــــــــــــ   يــــــــــــ

  آل الــــــــــــــــــــــــنيب طلبــــــــــــــــــــــــتم  
  

ــامرياثكــــــــــــــم طلبــــــــــــــ     ا بطيــــــــــــ
  يــــــــا ليــــــــت شــــــــعري هــــــــل أرى   

  
  ا لـــــــــــــدولتكم مـــــــــــــضياجنمـــــــــــــ  

  فــــــــــــأكون أول مــــــــــــن يهــــــــــــز     
  

  إىل اهليـــــــــــــــــــــاج املـــــــــــــــــــــشرفيا  
 احلدائق الوردية، خ: انظر  
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 ٥

ــت  ــديامل بايعــ   أن الــ
  

ــيا    ــارون الرض ــن ه ــىي ب   حي
ع األدلة  ازي يف أصول الفقه جملدان، وهو من األمهات، وكتاب جام:من مؤلفاته  

   يف أصول الفقه أيض      ا، وكتاب مبـادي    ا، وكتاب التحرير، وشرحه اثنا عشر جملد
، وكتاب اإلفادة يف تاريخ األئمـة الـسادة،         )١(األدلة يف الكالم، وكتاب الدعامة    

  .، وله غري ذلك)٢(واألمايل املعروفة يف احلديث
إلمام األعظم   ل -شرح كتاب البالغ املدرك     ) كتابه(قال اإلمام أبو طالب يف      

جيب  «: قول اإلمام اهلادي  ) شرح( يف   $اهلادي إىل احلق األقوم حيىي بن احلسني        
أوجب اهللا على   :  واملعىن -: بعد أن بني معاين الوجوب يف اللغة         »على البالغ املدرك  

مث قسم ما ورد يف العربيـة إىل        . ستغراق اجلنس  ال البالغ، قال ودخل األلف والالم    
 .اخلرب واإلنشاء
مث بـني أقـسامهما     . واخلرب كل مجلة يصح فيها الصدق والكـذب       : مث قال 

 يعين من كان يرصد قيام      »وظهر املرصدون  «: قوله) شرح(يف  : ومعانيهما، وقال 
وغنموا الفرصة، فجعلـوا    : لهإىل قو . أهل الباطل من العلماء الذين مالوا إىل دنياهم       

 .هلم مذاهب
بار ما هو يف أصله منسوخ، ومنها ما فمن هذه األخ «: $قال اإلمام اهلادي

ومنها ما روي مرسال بال      «: إىل أن قال  . »هو يف خمرجه عام، ويف معناه خمصوص      

                                   
: الزيديــة، منــسوبا إىل الــصاحب بــن عبــاد، بتحقيــق : نــصرة مــذاهب الزيديــة، مث بعنــوان : طبــع أوال بعنــوان)  ١(

دعامـة هـذا، وهـو    الدكتور ناجي حسن، وقد أخطأ يف عنوانه، ويف نـسبته إىل الـصاحب، وإمنـا هـو كتـاب ال       
 .للسيد اإلمام أيب طالب، وقد قمنا مبقابلته على أصل خمطوط لدينا فوجدناه قد اشتمل على أخطاء كثرية

وقـد صـححها املؤلـف أيـده     . تيـسري املطالـب يف أمـايل الـسيد أيب طالـب      : طبع طبعة مملوءة باألغالط بعنوان    )  ٢(
 .اهللا
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 ٦

قال اإلمـام أبـو     . »حجة وال بيان ملتدبريه، ومنها ما دلس على الرواة يف كتبهم          
وأما املرسل بغري حجة فهو ما ذكره أصحاب        : -بعد أن شرح كالم اإلمام    -طالب  

يف كتبهم، وانتخبوا من األحاديث فيما قد كتبوه يف كتـابني، ومسومهـا             احلديث  
صحيح البخاري، وهو حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري، وصـحيح          : الصحيحني

ومل يقصد باملرسل املصطلح عليـه      : قلت. أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي     
  .$عند أهل احلديث، وإمنا قصد مامل يثبت باحلجة كما ذكره

ولقد علمنا يف زماننا ورأينا، ونقل      :  ساق الكالم يف شرح ذلك إىل أن قال        مث
غري واحد إلينا من الشافعية واحلنفيـة مـن التـنقري يف الفـروع، واإلمعـان يف                 

قالوا فيمن اشترى عشرين بيضة     : اإلستدالالت فيها والتشديد يف ذلك، إىل أن قال       
من اشترى شاة مصراة، فأوردوا فيها      ا، وقالوا في   بسيطً فوجد فيها بيضة مذرة قوالً    

مسائل ما مأل األوراق، وجتاوز حد اإلسهاب واإلغراق، فإذا جـاءوا إىل مـسائل    
ا، وجدم خرس : إىل أن قال  . األصول وذكروا أدلتها وبيان ما بينه اهللا على عظمته        

اال ينطقون إال مهس.  
    لم أنه دعانـا إىل  واع: ا من طرق القوم، مث قال     وروى اإلمام أبو طالب أخبار

 %وإن كان قد نقلها عندنا من نثق به من أئمتنا          -ذكر هذه األخبار بنقل العامة      
حجج العقول،  ( ومشائخ أهل العدل والتوحيد إنكار فقهائهم        #إىل رسول اهللا    

  ).والرجوع إليها يف متشابه القرآن واألخبار
فقال . »ل العلم وفيها كتبه وحججه، وبقايا من أه      «:وقال اهلادي يف الفترة   
هم أهل الشريعة من فقهاء األمة، وخلفـاء األئمـة،          : اإلمام أبو طالب يف الشرح    

وال سيما اللغة العربية فإـا أوىل       : إىل أن قال يف احلث على العلم      . وجالء الظلمة 
باملعرفة، ملا يتعلق مبعرفتها من األمساء واملعـاين، وفـصل اخلطـاب يف اجلاهليـة               
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 ٧

ألحكام والفرائض والـسنن والتقـدمي والتـأخري واإلطنـاب          واإلسالم، ومجيع ا  
واإلسهاب واحلقائق واملوجز يف اخلرب واالستخبار، واألمـر والنـهي، واخلطـب            

واألمثال والدعا والسؤال والـتمين واجلـدال واإلشـارات         : حىت قال . والبالغات
  .واحلكايات، وغري ذلك من العلوم

العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيام      : مث أورد كالم الوصي صلوات اهللا عليه      
 .)١(إخل... مفقودة، وأمثاهلم يف القلوب موجودة 

: له من الولد  .  سنة أربع وعشرين وأربعمائة، عن نيف ومثانني سنة         اهللا وقبضه
  .أبو هاشم حممد وال عقب له

  :الزلف
-٤٢  قَ مث احلُ  ومستظهرنِيي  منـهم   

  
ـ  ز  علـومٍ  ارحبِ   اخرـ  ات هوام ع  

  : يف هذا إمامان زاكيان طاهران:التحف  
)( 

اإلمام ما نكدمي املستظهر باهللا أمحد بن احلسني بن أيب هاشم حممد بن علـي               
واحلسن هذا جد   -حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن        بن حممد بن احلسن بن اإلمام       

احلسني بن علي بن  بن علي بن عمر األشرف بن علي ابن        -م الناصر األطروش  اإلما
  . %أيب طالب
 عقيب وفاة املؤيد باهللا، وهو صاحب شرح األصول اخلمـسة لقاضـي             دعا

  .القضاة، وهو من أعيان أهل البيت، ومن املتبحرين يف العلوم

                                   
 .$ يل عنه   بسنده إىل كم١٠٨ - ١٠٧: تيسري املطالب) ١(
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 ٨

 .وجه القمر: ومعىن ما نكدمي. بالري سنة نيف وعشرين وأربعمائة تويف
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 ١

)( 
بن علي لي بن جعفر بن احلسن بن عبداهللا ين أبو احلسن عيقَواإلمام اهلادي احلُ

بن احلسن بن علي بن أمحد احلقيين بن علي بن احلسني األصغر بـن علـي سـيد             
  . %العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب

    أمجع علماء زمانه أن سبعلمه يكفي لإلمامة، وك    ع  ا على املالحدة   ان متشدد
 منهم، فقتله يوم اإلثنني من شهر رجب سنة تـسعني      )١(الباطنية، وغدر به حشيشي   

وهبت ريح بعد مضي مائة سنة من وفاته فكشفت عن قربه، فرأوه على             . وأربعمائة
وله وصية تذهل منها العقول، رضوان اهللا وسـالمه  . يتغري حىت شعر حليته عادته مل

  . عليه
  :الزلف

-٤٣  ونفس زكت  والناصران  ا تتابع  
  

    احلُ أبو الفتح والشهم ساملُ ني ارِسع  
 : يف هذا البيت ثالثة أئمة:التحف  

)( 
هو اإلمام أبو هاشم النفس الزكية احلسن بن عبدالرمحن بن حيىي بن عبـداهللا              

وهذا اإلمام السادس من آباء املنصور باهللا       ،  %بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم       
  . %عبداهللا بن محزة
مائة، وذكر القاضي العالمة أمحد بـن        إىل اهللا سنة ست وعشرين وأربع      دعا

أنه دعـا سـنة اثنـتني       : -املتوىف سنة إحدى وستني وألف    -حيىي حابس رمحه اهللا   

                                   
 . فدائي من الباطنية :احلشيشي مبعىن ) ١(
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 ٢

  .)١(وعشرين وأربعمائة
)( 

ا، وشهد بفضله املوالف واملخالف، قتل يف بعض شهيد قام حمتسبوهو األمري ال  
حروبه لبين الصليحي، وقد كان ازم عنه جنوده، وثبت عنده تسعون شيخا مـن              

  :، ويقول$مهدان، وكان يقاتل 
ــن طعنــ  ــائرأطع ــارها ث   ا غب

  
  طعن غـالم بعـدت أنـصاره        

ــاره     ــه دي ــن قوم ــت ع   وانتزح
   

  :$ محزةوفيه يقول اإلمام عبداهللا بن
   نعش اهلـدى  أوليس جدي محزةٌ  

  
  حبـــسامه وبعزمـــه الوقـــاد  

 اآليت قريبا، ويف ذلك يقـول اإلمـام        % األمري احملسن بن احلسن      رهأبثوقد قام     
  : معاتبا لبين محزة$الداعي حيىي بن احملسن 

  اأمل نــنقم بثــأركم قــدمي  
  

  حبمزة حـني أهلكـه الزواحـي        
  ــامر ــا ع ــقتلن ــه انتقام   اا في

  
ــ   ــاحصورومن ــأطراف الرم   ا ب

 .ولألمري الشهيد كرامات مشهورة، وفاته سنة تسع ومخسني وأربعمائة  

) ( 
واإلمام أبو الفتح الديلمي الناصر بن احلسني بن حممد بن عيسى بن حممد بن              

احلسن ابن علي بـن أيب   عبداهللا بن أمحد بن عبداهللا بن علي بن احلسن بن زيد بن

                                   
 .املقصد احلسن، خ ) ١(
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 ٣

 . %طالب
 .وكان من أعالم األئمة. يف الديلم سنة ثالثني وأربعمائة :قيامه

وله الربهان يف تفسري القرآن أربعة أجزاء مجع أنواع العلوم، والرسالة املبهجة            
  .-أراد املطرفية-يف الرد على الفرقة الضالة املتلجلجة 

سعة والعلـوم   له التصانيف الوا  : $قال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة      
 واعترف ،كتاب الربهان يف علوم القرآن الذي مجع احملاسن والظرائف  : الرائعة، منها 

 وله الرد العجيب على الفرقة املرتدة الطبيعية        ،برباعة علم مصنفه املخالف واملوالف    
املسماة باملطرفية املسمى بالرسالة املبهجة يف الرد علـى الفرقـة الـضالة             (الغوية  

  :)ىل قولهإ. املتلجلجة
 إىل اهللا سبحانه يف الديلم، مث خرج إىل أرض اليمن، فاستوىل على أكثر              ودعا

بالد مذحج ومهدان وخوالن، وانقادت له العرب، وحارب اجلنود الظاملـة مـن             
 له من الفضل واملعرفة مامل يكن ألحد من أهل عـصره،         وكان. املتمردة والقرامطة 

ىل حىت أتاه اليقني، وقد فـاز بفـضل األئمـة    ومل يزل قائما بأمر اهللا سبحانه وتعا      
 شهيدا سنة نيف وأربعني أو مخسني وأربعمائة بردمان بأرض          $السابقني، تويف   

  .)١(انتهى. مذحج
استشهد اإلمام يف الوقعة املشهورة بينه وبني علي بن حممد الصليحي قائـد             

وانه عليهم،  الباطنية، وداعيتهم، واستشهد مع اإلمام نيف وسبعون سالم اهللا ورض         
  .ويسمى موضع الوقعة هذه جند اجلاح من بلد رداع بعنس مذحج خمالف خوالن

                                   
 .٣٣٩ - ٣٣٨/ ١الشايف )  ١(
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 ٤

األمري الـشهيد   ) هـ٤٥٩( هذا سنة    )١(وقد قتل أيام علي بن حممد الصليحي      
محزة بن أيب هاشم املتقدم يف ذكر والده كما هي القاعدة، وقد عجل اهللا سـبحانه    

 شر قتلة، قال الشاعر العثماين )٢(يد األحولانتقام الصليحي آخر تلك السنة فقتله سع      
  :يف ذلك خماطبا لسعيد بن جناح ورأس الصليحي بني يديه

  يا سيف دولـة ديـن آل حممـد    
  

  ال سيف دولة خيـرب ويهودهـا        
  وافيت يوم السبت تقـدم فتيـة        

  
  تلقى الردى بنحورها وخـدودها      

  :ومنها  
صرب       ا فلم يك غري جولـة مـرود  
  

  ذات وقودها حىت انطفت مجرات      
       اورأيت أعداء الـشريعة شـرع  

  
  صرعى وفوق الرمح رأس عميدها  

ها هلب الردى وصدرت يف    أوردت  
  

  ظلي مظلتـها وخفـق بنودهـا        
  يـا غــزوة لعلـي بــن حممــد    

  
       ما كان أشأم من صدى غيـدها ر  

  بكرت مظلته عليـه فلـم تـرح         
  

  إال على امللك األجـل سـعيدها        
ـ            هاما كان أقبح شخـصه يف ظل

  
  ما كان أحسن رأسه يف عودهـا        

  
                                   

، صـحب عـامر بـن عبـداهللا     )هــ ٤٠٣(علي بن حممد بن علي الصليحي، مؤسس الدولة الصليحية، ولد سـنة     )  ١(
 مث مـال إىل مذهبـه، دعـا للمستنـصر العبيـدي صـاحب مـصر، ملـك الـيمن            -الزواحي، أحد دعاة الفـاطميني      

ا يف موكب عظيم، فلما بلغ امـة خـيم يف مكـان يـسمى       خرج حاج ،تكله من مكة إىل عدن إىل حضرمو      
 .٤/٣٢٨األعالم ) هـ٤٧٣( فقتله ثأرا ألبيه سنة - وكان قد قتل والده -ففاجأه سعيد األحول » الدهيم«

سعيد بن جناح األحول احلبشي، ثاين أمراء الدولة النجاحية يف زبيد، اتفق هو وأخوه جيـاش بـن جنـاح علـى         )  ٢(
ل الصليحي فقتلوه واسـتولوا علـى خزائنـه وذخـائره وأسـر األحـول زوجتـه أمسـاء بنـت شـهاب، وسـار إىل              قت

 امـة بأسـرها، واسـتمر سـلطانه إىل أن قتلـه الـصليحيون سـنة        زبيد فدخلها دخوال معظم هــ ٤٨١(ا، وملك (
 .٣/١٠٣األعالم 
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 ٥

  سود األراقم قاتلت أسد الـشرى     
  

  يا رمحتا ألسودها مـن سـودها        
  وأراد ملك األرض قاطبـة فلـم        

  
  يظفر بغري الباع مـن ملحودهـا        

  أضحى على خالقهـا متعظمـا       
  

  جهال فألصق خـده بـصعيدها       
    

  
 سفره هـذا صـعد      وقد أشار ذا البيت إىل ما جرى من أنه ملا برز من قصره يف             

  :شاعره على موضع مرتفع فقال
  ا واإللــه اقتــسما إن عليــ

  
ــتهما   ــسمة مث اس ــتويا الق   فاس

ــسماء    ــي األرض واهللا الــ   فلعلــ
ذكر هذا يف مطلع البدور، وذكر يف تاريخ عمارة أنه توجه بألفي فارس منهم مائة                 

كـانوا كمـا    وستون من آل الصليحي وامللوك والسالطني الذين أزال سلطام، و         
ا وبني يديه مخسمائة فرس مطهمة بالـسروج        ا وسلطان يقول اهلمداين مخسني ملكً   

    ا وغري ذلك من الزينة واآلالت مما ال يدخل         احمللى بالذهب والفضة ومخسون هجين
 دعوا إىل التوحيد    %حتت احلصر هذا ومل يكن اخلالف بينهم إال أن أئمة العترة            

، وإصالح العباد والبالد، واملعارضون هلم دعوا إىل        والعدل، وإقامة الكتاب والسنة   
اإلحلاد، وإفساد البالد والعباد، ومل يكن ااهدون من أهل البيت إال ذووا اإلميـان             
من أهل اليمن خاصة، أنصار الرسول ووصيه أمري املؤمنني عليهم الصالة والسالم مل     

، بل ال يقوم اإلمام منهم      يستنصروا عليهم بغريهم، ومل يدخلوا إىل اليمن أي دخيل        
إال بعد أن جيمع عليه أهل احلل والعقد منهم، ويلزموه احلجة، فيقوم إلنقاذ األمة ال          
يستأثر عليهم مبثقال الذرة، فيخرج من اخلالفة كما دخلها، ويتـركهم خيتـارون             
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 ٦

ألمرهم ودينهم من يرتضون، هكذا سريم النبوية، وطريقتهم العلوية، إىل زمـن            
أيام املتأخرين، فسد فيه الراعي والرعية، وهي ال تلبث أن تتغري مبـن اهللا              يسري من   

تعاىل، فاإلميان ميان كما قال الرسول األعظم صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم، وقـد         
أعرضنا عن ذكر من وقعت منهم بعض املخالفة، فالكتاب خمصوص بأئمة اهلـدى             

  .ليس كسائر كتب السري، كما أشرنا إىل ذلك سابقا
املتوكل على اهللا الداعي أيام اإلمام حيىي بـن         : ذا ومن ذرية اإلمام الديلمي    ه

محزة وهو أمحد بن علي بن مدافع بن حممد بن عبداهللا بن حممد بن احلـسني بـن                  
 .، املتوىف سنة سبعمائة ومخسني، مشهده برغافة$اإلمام

عـصر  وآل الديلمي باليمن نسبة إىل اإلمام أيب الفتح، ومن أعالمهـم يف ال            
بن حـسني بـن     لوهاب بن احلسني    األخري السيد زيد بن علي بن احلسن بن عبدا        

انتهى ). هـ١٣٦٦(إبراهيم بن حيىي بن علي بن الناصر الديلمي املتوىف بصنعاء سنة   
 .١٥٣نيل احلسنيني ص

 
لي بن  واإلمام الناصر أبو عبداهللا احلسني بن أيب أمحد احلسني بن احلسن بن ع            

  . %اإلمام الناصر للحق احلسن بن علي األطروش
 وسم سنة ثالث وعشرين وأربعمائة، وكان مبجلسه من اتهدين مثانية قيامه
 .تويف سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة. عشر عاملا

  .وسم، بقرب مشهد اإلمام أيب عبداهللا الداعي مشهده
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 ١

  :الزلف
٤٤- مقُفَّون  ا مث ابنه   ـ  وأبـو الر اض  

  
ـ    تيرِم غُ كَفَ   ابِ بالسيف منهم أصع  

 : يف هذا البيت ثالثة أئمة وهم:التحف  

)( 
اإلمام أبو عبداهللا املوفق باهللا اجلرجاين احلسني بن إمساعيل بن زيد بن احلسن             

د بن جعفر بن عبدالرمحن الشجري بن القاسـم بـن           بن جعفر بن احلسن بن حمم     
احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليهم وسالمه، وكان               

  .هذا اإلمام من أصحاب املؤيد باهللا
بلغ يف علم األدب من النحـو       : $قال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة      

الشعر مقدم، ويف اخلطب يف أعلى رتبة،       واللغة مامل يبلغه أحد من أهل عصره، ويف         
ويف الكتابة، والرسائل يف أرفع درجة، مث هو يف علم الكالم وأصـول الـدين يف                

 أعلـم بفقـه احلنفيـة    $النهاية، وله يف أصول الفقه البسطة الواسعة، وكـان       
والشافعية واملالكية من فقهائهم احملققني وال ينازعونه يف ذلك، ومصنفاته شـاهدة            

  .)١(انتهى. وهي موجودة مشهورةبذلك 
كتاب اإلعتبار وسلوة العـارفني،     : ا، وله  بعد العشرين وأربعمائة تقريب    تويف

 .وكتاب اإلحاطة يف علم الكالم

 
 .وابنه اإلمام املرشد باهللا أبو احلسني حيىي بن احلسني

                                   
  .٣٣٧/ ١الشايف ) ١(



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٢

 منـهاج سـلفه     يف اجليل والديلم والري وجرجان، ومضى علـى        $دعا  
وهو صاحب األماليني   . الصاحلني سنة تسع وسبعني وأربعمائة عن سبع وستني سنة        

  .الكربى املعروفة باخلميسية، والصغرى املعروفة باإلثنينية واملسماة باألنوار
)( 

واإلمام أبو الرضا الكيسمي بن مهدي بن حممد بن خليفة بن حممد بن احلسن          
  . % جعفر بن اإلمام الناصر للحق احلسن بن علي األطروشبن

بعد وفاة اهلادي احلقيين السابق ذكره، واتفق بينهما مقال أثرته الوشاة،            دعا
فاجتمعا لإلصالح، وكان بينهما واد عليه قنطرة، فتسارع بعض من خـاف مـن              

جل، فتعـاين   اختالط الفريقني فهدم القنطرة، فلم ميكن العبور عليها لفارس وال را          
علـيكم بالتواصـل     «: #قال رسـول اهللا     : الشريفان، فقال أحدمها لصاحبه   

  . »ا وكونوا عباد اهللا إخوان، وإياكم والتقاطع والتدابر والتحاسد،والتوازر والتبادر
املسلم أخو املسلم ال خيونه وال خيذلـه        «: #قال رسول اهللا    : وقال اآلخر 

 وأشار  -تقوى هاهنا  ال  عليه قول النمام، وأس    وال يظلمه، وال يستحقره، وال يقبل     
 فحسب أمرىء من الشر أن حيقر املؤمن دمه حرام، وماله حرام،            -بيده إىل صدره  

 مث انصرف الفريقان، فهـذا مـن        .»وعرضه حرام، وحرام أن يظن به ظن السوء       
  .مكنون اجلواهر النبوية، وخمزون الذخائر العلوية، وهذه مشائل سادات الربية

ا، واستوىل على مجيـع   بعده مبدة يسرية بكيسم، وكان دعاؤه مستجاب    يفوتو
مضي أحكام اهللا منابذة علويـة،      ى  أقطار ديلمان، وجيالن إىل طربستان، ونابذ عل      

 .$هذا وليس له اسم إال كنيته
  :الزلف
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 ٣

-٤٥ وسآلِ  على منهاجِ  ار   حممـد   
  

   بٍأبو طال والفر لألصـلِ  ع   تـابع   
 : ذا البيت يف ه:التحف  

) ( 
د باهللا أبو طالب األخري حيىي بن أمحد بن احلسني بن اإلمام الكبري             ياإلمام املؤ 

  . %املؤىد باهللا أمحد بن احلسني
ا على   سنة اثنتني ومخسمائة، وكانت حاشيته من أهل العلم اثين عشر ألفً           دعا

 .$مذهب اهلادي إىل احلق
قام يف اجليل والديلم    :  يف الشايف  $ باهللا عبداهللا بن محزة      قال اإلمام املنصور  

بعد مجعه خلصال اإلمامة، وإحرازه لفنون الزعامة، وأطبق عليه العلماء والـسادة،            
ا خلصال اإلمامة، وله مع ذلك معرفة بالطـب         ا فوجدوه جامع  أن ناظروه شهر   بعد

  .)١(انتهى. واحلساب، وسائر العلوم اخلارجة عن باب اإلمامة
وألقى اهللا على هذا اإلمام من اهليبة واجلالل مامل يكن ألحد، وكانت خزانته             
حتتوي على اثين عشر ألف جملد، وكانت جل حروبه مع الباطنية، قتل منهم يف يوم               

ا وأربعمائة، ومل يزل مشتغال حبرب املالحدة، وغـزا يف الـرب والبحـر،         واحد ألفً 
  مجيع األقطار، وحدثت يف عـصره محـرة        ورجفت منه قلوب الظاملني، وهابته يف     

 يف  $إن هذه اآلية من عهد إبراهيم       : عظيمة، مألت األفق يف السماء، فقال العلماء      
 أنه ال حيدث يف ولده أمر يرفعهم إال خرجت هذه اآلية، ووجد مثل هذا يف أيـام                

  .$اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة

                                   
 .٣٣٦/ ١الشايف ) ١(
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 ٤

 . املائةنعم، وهذا اإلمام هو ادد يف اخلمس
السيد احملسن بن احلسن بن الناصر بن احلسن بن عبداهللا بـن             :وقتل يف أيامه  

. املنتصر باهللا بن املختار بن الناصر بن اهلادي، قتله احلدادون بصعدة وقتلوا ولـده             
  .)١(وقد كان أنفذ إىل أرض اليمن قدر مخسمائة وعشرين ألفا من طريق عمان

ن الشريف الواصل من جهة اإلمام، وهو أبو         بثأر السيد احملسن بن احلس     وقام
بن املهدي بن عبداهللا بن اإلمام املرتضى لدين اهللا حممـد             عبداهللا احلسني بن عبداهللا   

بن اإلمام اهلادي إىل احلق سالم اهللا عليهم، وكان خروجه من الديلم، وواله اإلمام              
ألقصى، وعهد إليه أبو طالب األخري ما بني مكة إىل عدن أبني وسائر نواحي اليمن ا        

ا يف الوالية سطعت من أرجائه أنوار النبوة والوصاية، وطلعت يف أكمامه أمثار             عهد
الدراية واهلداية، وفاضت جداوله بتيار العلوم، وفارت معاينه بأصداف الفرائد من           
املنطوق واملفهوم، تضمن األحكام اإلهلية واحلجج الربانية من الفروع واألصـول،           

لسرية النبوية والطريقة اإلمامية بأدلة املـسموع واملعقـول، بألفـاظ           وبني أعالم ا  
الفصاحة والبالغة العلوية، املدجمة باألنواع البديعية، وإليك نفحة من نفحاته، وحملة           

  :$من حملاته، بتصرف يسري، قال
 بن أمحد بن احلـسني اهلـاروين إىل      عهده اإلمام احلق أبو طالب حيىي      هذا ما 

 أعز اهللا رايته    #عامل أيب عبداهللا احلسني بن اهلادي بن رسول اهللا          السيد األجل ال  
وواله وفوض إليـه اخلالفـة      : حىت قال . حني سربه وخربه، وشاهد منظره وخمربه     

 .والقضاء ما بني مكة إىل عدن وسائر نواحي اليمن األقصى

                                   
وقد كان هذا اإلمام أنفذ مخسمائة مقاتـل إىل عمـان ليـأتوا مـن طريـق املـشرق، وجهـزهم بزيـادة           : يف الشايف ) ١(

 .٣٣٦/ ١الشايف . على عشرين ألفا، فوصلوا عمان ومل يتأت هلم وصول اليمن 
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 ٥

 وأمره أن يستشعر طاعة اهللا وتقواه، ويؤثر مراده ورضاه، فيما أعلن من أمره            
  وأخفاه، وأن يدرع درع طاعته كنه قدرته واستطاعته، وليحكم مبا أنزل اهللا، 

& tΒ uρ óΟ©9 Ν à6øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈©à9 ، وليعلم أنـه    ]٤٥: املائدة [^#$
ãΝ&عالم الغيوب، وبيده أزمة القلوب،       n=÷è tƒ sπuΖ Í← !% s{ ÈãôãF{$# $tΒ uρ ‘Ïÿ øƒ éB â‘ρ ß‰�Á9 : غافر[^#$

١٩. [  
وأمره بتقدمي احلجج القاطعة، والرباهني الساطعة، فيما يستنبط منـه العلـم،       

احلكم، فيبدأ بأعالها طبقة، وأسناها درجة، وأسبقها حكمة، وهو  ويستخرج منه
احلق اليقني، والنور املبني، كتاب اهللا العزيز، وحرزه احلريز، املنجي مـن الـردى،       

، )١( واملصباح األزهر، والصباح األنـور، واملهيـع األلـوح         واملزجي حنوه اهلدى،  
ال يتزعزع، جيد عنده     ، واملتني الذي ال يتضعضع، واملكني الذي      )٢(واملشرع األروح 

األمن واألنس، وعجز عنه اجلن واإلنس، وانتفى عنه العمى واللبس، شفاء ملـا يف              
م معضل، فزع إىل     مشكل، أو دهاه حك    )٣(الصدور، ورمحة للمؤمنني، فمهما حزبه    

نصوصه، وفحص معىن عمومه وخصوصه، وأمتر بأوامره، وانزجر عن زواجـره،           
  .وقام حبدوده، وعمل بعهوده، ومل يعده إىل ما عداه، ما وجد فيه نصا أو فحواه

 أن يتطلبه فيما يتلوه من السنة، فيتخذه للقضاء         وأمره إذا أعوزه يف هذه املظنة     
، فهو احلجة الثانية للقرآن، واحملجة التالية للفرقـان،          أو فعالً  ، سواء ثبت قوالً   فصالً

واملداين يف اإلجياز، وإن مل يبلغ حد  واملضاهي له يف احلجة، وإن فاضله يف البهجة،

                                   
 أي الطريق الواضح)  ١(
 .أي املورد الواسع )  ٢(
 . نابه واشتد عليه :حزبه األمر)  ٣(
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 ٦

ــاز،  $&اإلعج tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Ç tã #“uθoλù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ �ωÎ) Öóruρ 4 yrθãƒ^] ــنجم ، إذا ]٤-٣: ال
 تقاصر فروي بطريق اآلحاد لـزم العمـل، وإن          تواتر أوجب العلم والعمل، وإذا    

تعارض اخلربان، وتناقض املخربان، فسبيل اتهد أن يبحث عن التاريخ، فإن وجد            
وإال عمل على الترجيح، فأخذ عند ذلك بالتحقيق، وسلك فيهما طريقة التلفيـق،             

ويـل،  إن دفع فيهما إىل املضيق، أو يعدل إىل ما سواه من الدليل، إن مل ميكـن التأ    
 ففي الس   نة اخلروج من السة  ن&ô‰ s) ©9 tβ%x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îοuθ ó™é& ×πuΖ|¡ym^] األحزاب :

$!&، فسبيل اتهـدين أن ينتبـهوا        ]٢١ tΒ uρ ãΝ ä39 s?#u ãΑθß™§�9$# çνρ ä‹ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã 

(#θßγ tFΡ $$sù 4̂]٧: احلشر[.  
بالسماع، إىل طلـب شـاهد اإلمجـاع،        وأمره إذ عوزه ما تعلق من هذين        

ة، والطريق اهلادية إىل   نفاإلمجاع جيري بعد الكتاب والسنة، للمتمسكني به جمرى اجلُ        
 عليه، وأشار األفضالن إليه، فمهما وجد يف إمجـاع          )١(ة من حيث دل األوالن    ناجلَ

ني ، فإن وجدهم مـوافق مطية الطلب إليه وحداها العترة مندوحة عما عداها، ساق
 .لسائر األمة، كان املدار عليهم جلالء الغمة

ب احلق من أقوال ذي العصمة من األئمة، فذلك يقوم مقـام            لَطَ: إىل أن قال  
قول نيب الرمحة، وهم الوصي والسبطان، عليهم صلوات امللك الديان، وإليه أشـار             

  .»علي مع احلق واحلق معه«: الرسول ملن مسعه حيث يقول
فاء الصدور يف هذه اآلساس، أن يفـزع إىل االسـتنباط           وأمره إذا مل جيد ش    

ا والقياس، ويتأنق يف رد الفروع على األصول، ليظفر من الغرض باحملصول، متخذً           
                                   

 .يعين الكاب والسنة )  ١(
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 ٧

ـ ا وطيدا، وركن عتيدفكره مطية الوصول، فما وجد له أصالً   ا، وأساس ١(اا مهيـد( ،
وعلـى العلـة    ،  أحلق به حكم الفرع، وقضى حق داللة الشرع، وحقق فيه تعليالً          

، فالبد يف كل حادثة من حجة، وإن كانت رمبا وجلت           ، مث عول عليه تعويالً    دليالً
ا يف جلةغموض.  

وأمره برفع احلجاب، وقمع اهلوى واإلعجـاب، والتثبـت يف          : إىل أن قال  
ومييل مع احلق حيث مـال، وال       : اجلواب، وتبني اخلطأ من الصواب، بعد أن قال       

  :والظلم مطعمه وخيم، ومرتعه ذميميدع التعديل واإلعتدال، 
  وكل كسوف يف الدراري شـنعة     

  
  ولكنه يف الشمس والبدر أشـنع       

وأمره أن يقرر حكومات من كان قبله من قضاة املسلمني، وأن ال يتعرض لشيء   
ا من الكتاب والسنة منها بالتغيري والفسخ، والتبديل والنسخ، مامل خيالف نص

مقطوعفوه مفرقًا قد خالا، أو إمجاعجتهاد، ا، فاإلجتهاد ال ينقض باالا أو جمموع
≅‘&والظن ال يعترض على الظن الواقع باإلشهاد   ä. ¤§ øÿtΡ $ yϑÎ/ ôMt6|¡x. îπ oΨ‹ Ïδu‘ ∩⊂∇∪ HωÎ) 

|=≈ ptõ¾r& ÈÏϑ uŠ ø9$#^]وليخف اهللا جل ثناؤه يف العدول عن العدل]٣٩ -٣٨: املدثر ،: 
&¨βÎ) ©!$# ã� ãΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç≈|¡ômM}$#uρ Ç›!$ tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4†n1ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζtƒuρ Ç tã Ï !$t±ósxÿø9 $# 

Ì�x6Ψßϑ ø9 $#uρ Äøöt7 ø9$#uρ 4 öΝä3 ÝàÏètƒ öΝ à6̄=yès9 šχρã� ©.x‹s?^]وليستعن باهللا يعنه، ]٩٠: النحل ،
وليتوكل على اهللا يزده، وليسترشده يرشدهنهوليسترعه يرعه ويؤم ، & tΒuρ ö≅ ©. uθtG tƒ 

’n?tã «!$# uθßγ sù ÿ… çµç7ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# à÷Î=≈ t/  ÍνÌ� øΒr& 4 ô‰s% Ÿ≅yèy_ ª!$# Èe≅ ä3 Ï9 & óx« #Y‘ô‰s%^ ]٣: الطالق[.  

                                   
 .أي ممهدا )  ١(
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 ٨

  .وسبيل رعايانا أن جييبوا أمره وال يعصوه، ويعضدوه وينصروه
أيها الناس من أطاعه فقد أطاعنا، ومن أطاعنا فقد أطاع اهللا ورسوله، ومـن              

$ &انا فقد عـصى اهللا ورسـوله،      عصاه فقد عصانا، ومن عص     tΒ uρ tβ%x. 9 ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ 
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ا من املالحدة    خوفً ؛ارين ومخسمائة، وأوصى أن يدفن سر      سنة عش  $تويف  
 .لعنهم اهللا تعاىل

وأهل هذا البيت النبوي الذي استودعهم اهللا العلم املخزون، والسر املكنون،           
يتحري الناظر يف صفام، فكل ما نظر يف فضائل إمام وفواضله، خطـر لـه أنـه                 

 كما قيـل يف تـشبيه حـال         أفضلهم، وإذا ما انتقل إىل آخر كذلك، وما هم إال         
املفردين املختلفني بالتقييد من امل اخلفي وجهه، هم كاحللقة املفرغة ال يـدرى             

 .أين طرفاها
  :الزلف

 -٤٦ قَوبأثقالِ ام   اإلمامـة   أمحـد   
  

ــليلُ   ــليمانس ــه فل س ــارعل    ب
 :التحف  

)( 
لى اهللا أبو احلسن أمحد بن سليمان بن حممد بن املطهر بن   هو اإلمام املتوكل ع   

علي بن اإلمام الناصر لدين اهللا أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني بن                
                                   

 .وهو بكامله يف احلدائق الوردية، خ )  ١(
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 ٩

  . %القاسم بن إبراهيم
 $ سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة، اجتمع لديه من سـاللة الوصـي       :قيامه

من سائر العلماء ألف وأربعمائـة رجـل،        ثالمثائة رجل من أهل البسالة والعلم، و      
القاضي العالمة إسحاق بن أمحد بن عبدالباعث املتوىف سنة مخس ومخـسني            : منهم

ومخسمائة رضي اهللا عنه، واستفاض على مجيع اليمن، وخطب له بينبـع وخيـرب،            
وانقادت ألحكام واليته اجليل والديلم، ودخل إىل جهات صعدة يف قدر عـشرين             

  .وراجلألفا من فارس 
    ا أركان امللحدين الطغام، وقعة يف اليمن اجنلت         ومن مالمحه العظام اليت هد 

عن مخسمائة قتيل ومخسمائة أسري، وكانت خيله يف هذه الوقعة ألفا ومثـاين مائـة     
: فرس، وقد كان أشرف أصحابه على اهلالك، فمد اإلمام يده إىل الـسماء وقـال              

 اهللا عليهم رحيا عاصفا، فاستقبلت وجوه القوم،        اللهم إنه مل يبق إال نصرك، فأرسل      
وقد أشار إىل هذه الوقعـة الوصـي        . )١(فحمل اإلمام ومحل أصحابه وازم أعداؤه     

  . وإىل املوضع الذي وقعت فيه$
  :قال القاضي حممد بن عبداهللا احلمريي يف قصيدة خياطب ا اإلمام صدرها

  أقمت قناة الدين يـا ابـن حممـد        
  

  شمس باد عمودهاوصرت كمثل ال  
  فأشــرقت اآلفــاق منــك بغــرة

  
  كثري لـرب العـاملني سـجودها        

  :إىل قوله  
 فخمس مئني حز منـها وريـدها      

   
  ومخس مـئني أثقلتـها قيودهـا        

  
                                   

 .هـ٥٥٢كانت هذه الوقعة سنة )  ١(
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 ١٠ 

  وطاروا إىل روس اجلبـال شـالئال      
  

  من اخلوف منها خافقات كبودهـا       
  .وتقررت بسيفه أحكام الدين احلنيف  

 
 رأى يف املنام   -أن والده وكان ممن يصلح لإلمامة       : ت، منها وله كرامات بينا  

  :ملكني يقوالن له
  بشراك يا ابن الطهر مـن هاشـم       

  
ــ   ــد دمباجِـ ــه حتمـ    دولتـ

ــم    ــن هاش ــصور م ــد املن   بأمح
  

ــد     ــه أمح ــيمن امس ــورك ف   ب
ني  امللحمة اليت رواها عبداهللا بن حممد الطربي عن اهلادي يرفعه إىل أمري املؤمن:ومنها  

 ومـا   #ر القائمني من ذرية رسول اهللا       كَ، وذَ بن أيب طالب عن رسول اهللا     علي  
يكون منهم، ومن أعالمهم يف الدولتني، إىل أن انتهى إىل اإلمام أمحد بن سـليمان               

  .فذكر بيعته وصفته، وما يكون من أمره إىل ايته
 وغري هذا كثري، وقد اسـتوىف .  قضية السيل واملطر الذي نصره اهللا به       :ومنها

 .)١(ذلك اإلمام املنصور باهللا يف الشايف وغريه
  : فيه)٢(قال الشاعر

  يا ابن بنت الـنيب كـل لـسان        
  

  مادح ما يكـون مـدح لـساين         
   كبـار )٣(ظهرت فيك معجـزات     

  
ــسان    ــون يف إن ــها تك   مل خنل

                                     
 .٣٤٦ - ١/٣٤٢الشايف )  ١(
 .هو القاضي احلمريي )  ٢(
 .أي كرامات )  ٣(
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 ١١ 

  تربئ األكمه العليـل وتـشفي     
  

ــان     ــني العمي ــشفا اهللا أع   ب
   :إىل قوله  

ــويل هللا ال تنــ  ــري أن ال   ـغ
  

  كر فيه خـصائص الرمحـان     ـ  
، % أصول األحكام يف السنة، وهو من أجل مؤلفات أهل البيت            :ومن مؤلفاته   

وكتاب الرسالة العامة، وكتاب املطاعن، واهلامشة ألنف الضالل، وشرحها العمدة،          
  .وكتاب حقائق املعرفة يف أصول الدين، وكتاب املدخل يف أصول الفقه

)١(  
القاضي جعفر بن أمحد بن عبدالسالم      : ابه علم أعالم الزيدية   ومن أجل أصح  

بن أيب حيىي املتوىف سنة ثالث وسبعني ومخسمائة، وكان اإلمام عبداهللا بـن محـزة       
قـال اإلمـام   :  إذا ذكر اإلمام أمحد بن سليمان والقاضي جعفر-يقول يف كتبه 

 .والعامل، أفىت بذلك اإلمام والعامل، حكى ذلك اإلمام والعامل
يف شهر ربيع الثاين سنة ست وستني ومخسمائة، عن ست وستني            :توفاه اهللا 

 .سنة
                                   

جعفر بن أمحد بن عبدالسالم بن أيب حيىي البهلويل اليماين األبناوي، اإلمام احلجة البحر، كـان مـن عيـون     )  ١(
أصحاب اإلمام أمحد بن سليمان وفضالئهم، وكان مـن متكلمـي املطرفيـة، مث انتقـل إىل املخترعـة، فكـان            

وهـو الـذي   : كتـب املخربـان  . (ليهم الـسالم يف علم الكالم، وهو الذي وصل بكتب أهل البيت ع إمامهم
وملـا وصـل القاضـي جعفـر     :  اإلمـام املنـصور بـاهللا يف الـشايف       قال: قلت  ). وصل بكتب املعتزلة من العراق    

من العراق بـالعلوم الـيت مل يـصل ـا سـواه مـن األصـول، والفـروع واملـسموع، واملنقـول، وعلـوم القـرآن               
انتـهى مـن   . إخل..  فضالء األئمة من العترة وسآئر علمـاء األمـة   عن# العظيم واألخبار اجلمة عن النيب    

وأنشأ مدرسة كالمية متميزة، وتصدى للرد على املطرفية، وله مناظرات ومؤلفـات تـدل       . املؤلف أيده اهللا  
 .وقربه بسناع). هـ٥٧٣(على عراقته يف شىت العلوم، تويف سنة 
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 ١٢ 

  :وما أحسن قول نشوان بن سعيد احلمريي فيه
  يا ابن األئمة من بـين الزهـراء       

  
  وابن اهلـداة الـصفوة النجبـاء        

  وإمام أهل العصر والنور الـذي       
  

  هدي الويل بـه مـن الظلمـاء         
  كم رامت الكفـار إطفـاء لـه         

  
  ا فما قـدروا علـى إطفـاء       عمد  

  مشس يراها اجلاحدون فلم يطـق       
  

  منهم هلـا أحـد علـى إخفـاء          
   ا يدعو األنـام لرشـدهم     يا داعي  

  
  وصــالحهم يف بكــرة وعــشاء  

ــسمعوا   ــهم فكــأم مل ي   امسعت
  

  ما جاءهم مـن دعـوة ونـداء         
  يا خري من ميشي به قـدم علـى          

  
  وجه البسيطة مـن بـين حـواء         

  :شوانيف أبيات، ولن  
  فرض علينا يف الكتـاب مؤكـد          وذكرت آل حممـد وودادهـم     

  :إىل قوله
  ال استعيض بـدين زيـد غـريه       

  
  ليس النحاس به يقاس العـسجد       

  :وله  
  ســالم اهللا كــل صــباح يــوم

  
ــا    ــة أمجعين ــري الربي ــى خ   عل

   من قـريش   )١(على الغر اجلحاجح    
  

ــدينا    ــم ه  ــذين ــا ال   أئمتن
  بين بنـت الرسـول إالم كـل         

  
  ظن بكم مـن النـاس الظنونـا       ي  

  فــأبلغ ســاكين األمــصار أنــا  
  

  بأمحد ذي املكارم قـد رضـينا        
ـ         ابأكرم ناشـيء أصـال وفرع  

  
  ا ودينــا حــسباوأعلــى قائمــ  

                                     
 . مجع جحجح، وهو  السيد :اجلحاجح)  ١(
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 ١٣ 

ــرض ــام وذاك ف   رضــينا باإلم
  

  نقول بـه ونعلـن مـا بقينـا          
  .وكذا قرب نشوان يف الشاهد.  خوالن)١(قرب اإلمام أمحد باملشهد حبيدان  

 أصحاب اإلمام   قتلها،  األمري حيىي وكان مبحل من العلم، بطال فصيح        :أوالده
 غيلة، ومل يرض اإلمام قتله، وقد كان خالفه، وكان هـذا أول             $املنصور باهللا   

حدث بني البطنني، واهللا أعلم حبقيقة األمر، وحممد واحملـسن، وفليتـه، واملطهـر             
  .األكرب، واملطهر األصغر، وسليمان، ومل يعقبوا

   :ن مشائخهم 
وأخذ اإلمام املتوكل على اهللا عن الشريف اإلمام العامل احلسن بن حممد مـن         
 ولد املرتضى، وعن العامل الفاضل العباس بن علي بن حممد بسنده إىل املؤيد بـاهللا              

 ، وعن الشيخ العامل احلافظ إسحاق بن أمحد بن عبدالباعث بسنده إىل املرتضى            $
$.  

 
وعن شيخ اإلسالم أيب احلسني زيد بن احلسن البيهقي، الذي خـرج مـن              

ا إلمـالء فـضائل العتـرة       ، وعقد جملس  $ العراق لزيارة اإلمام اهلادي إىل احلق     
باملشهد املقدس اخلميس واجلمعة، فأمال فيه مدة سنتني ونصف فما أعاد حـديثا،             

 سـنة اثنـتني وأربعـني    ا مبوضع يسمى القياس من جهة الشقيق بتهامة        تويف راجع
  .ومخسمائة، وقد شوهد النور على قربه

 عامل العدلية ناصر احلق احلاكم أبو سعيد احملسن بن حممد بن            :ومن مشائخه 

                                   
 . كم ٧٠ منطقة من أعمال صعدة جنوب غريب مدينة صعدة مبسافة :يدانح)  ١(
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 ١٤ 

التهذيب : مؤلفا، منها كرامة اجلشمي، صاحب املؤلفات اجلامعة، تنيف على أربعني
م، وتنبيـه   يف التفسري، قيل إن الكشاف مأخوذ منه، والعيون وشـرحه يف الكـال            

ـ            ا الغافلني يف فضائل الطالبيني، وجالء األبصار يف احلديث، والسفينة، وكان معتزلي
مث رجع إىل مذهب آل حممد، وفاز بالشهادة مبكة املشرفة سـنة أربـع وتـسعني                

 .وأربعمائة
وروى القاضي زيد بن احلسن عن احلاكم أيب الفضل وهب اهللا عـن أبيـه               

ا وكثري. $الترتيل بسنده إىل اإلمام زيد بن علياحلاكم احلسكاين صاحب شواهد    
أمحد : ما يلتبس زيد بن احلسن بتاج الدين زيد بن أمحد بن احلسن البيهقي، ويقال             

، سـنة عـشر     $بن أمحد الذي ورد اليمن يف أيام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة             
  .قربه مبحنكة مياين حيدان. وستمائة، وقد ذكره يف الشايف

 )األسانيدمن طرق ( 
. القاضي مشس الدين جعفر بـن أمحـد    : ويروي عن اإلمام املتوكل على اهللا     

األمريان الداعيان إىل اهللا مشس     : وأخذ عن اإلمام املتوكل على اهللا، والقاضي جعفر       
 - وحممد له امسان -، والشيخ العامل حميي الدين محيد   الدين وبدر الدين اآليت ذكرمها    

 املتوىف سنة إحدى وعشرين وستمائة، مما رواه عن اإلمام  بن أمحد بن الوليد القرشي    
أصول األحكام، والشيخ العامل املتكلم احلسن بن حممد الرصاص املتوىف سنة أربـع             
ومثانني ومخسمائة،وهذان الشيخان حميي الدين واحلسن من أشياخ اإلمام املنـصور           

 بـن ناصـر   الشيخ احلـافظ سـليمان  : وممن أخذ عن اإلمام والقاضي . $ باهللا
  .مشس الشريعة، والنظام، والروضة: السحامي صاحب

السيد اإلمام محزة بن سليمان والد      : وممن أخذ عن القاضي مشس الدين جعفر      
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 ١٥ 

، واألمري القاسم بن غامن السليماين، والعاملان األفـضالن         $اإلمام املنصور باهللا    
  .عبداهللا وحممد ابنا محزة بن أيب النجم، وغريهم كثري

الشيخ احلافظ قطب الـدين  : خذ عنه القاضي مشس الدين كتب العراق وممن أ 
أمحد بن أيب احلسن الكين، املتوىف يف عشر الستني ومخسمائة، وهو يروي عـن أيب               
الفوارس توران شاه، عن علي بن آموج، عن القاضي زيد بن حممـد الكـالري                

ليل، عـن  صاحب الشرح املنتزع من شرح التحرير أليب طالب، عن الشيخ علي خ           
القاضي يوسف بن احلسن اجليلي خطيب املؤيد باهللا، عن أيب العباس، واملؤيد باهللا،             

  .، وهذه إحدى الطرق إىل كتبهم وأسانيدهم%وأيب طالب 
  ا عن زيد بن احلسن البيهقي بسنده، وشارك القاضي مشس          ويروي الكين أيض

 هللا احلسن ابن عبيداهللا بن     ا يف الرواية عن الكين الشريف اإلمام أبو عبدا        الدين جعفر
 الذي يروي عنه األمري $حممد بن حيىي املعروف باملهول من ولد اهلادي إىل احلق        

بدر الدين حممد بن أمحد وغريه رضي اهللا عنهم، وقد ذكرنا طرقنا املتصلة ـم يف                
  .أواخر التحف ويف لوامع األنوار ويف اجلامعة املهمة

  :قال يف البسامة
  ن فمـا رضـيت  وأمحد بن سليما  

  
  يعال به وهو مرضي لدى البـشر        

ـ      دعا وكان إمام  ا علمـا  ا سـيد  
  

  بر ا ومن كل العيوب بـرى     ا تقي  
      وصبحت خيله صـنعاء ملمـة ع  

  
    كر فيها غري مـستتر    ملا غدى الن  

ـ       ا فيهاعـساكره  وحاصرت حامتً
  

  فانقاد للحق بعد الضعف واخلور      
  واجتاحه عند شـيعان مبلحمـة       

  
  ني مأسـور وجمتـزر  ألف مضوا ب    

  وجعفر مث اسـحاق لـه نـصرا         
  

  يف عصبة وزر ناهيك مـن وزر         
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 ١٦ 

  وكم أجاب على غاو ومبتـدع     
  

  كمثل نشوان واليامي ذي النكـر       
عىن به قاضي اإلمساعيليـة وعـاملهم يف   : واليامي ذي النكر، فقال الشريف أما قوله  

 حامت بـن    زمانه ومنجمهم وشاعرهم حممد بن أمحد صاحب كتاب الصريح صنو         
ا ملا كاتب اإلمام يريد الدخول يف طاعته        أمحد، وذكر يف سرية اإلمام أمحد أن حامتً       

           مل يقبله اإلمام ألمور قد عرفها منه، فرد حامت ابن أمحد كالم ا، ومتثـل فيـه     ا جافي
  :بقول املتنيب

  كدعواك كل يدعي صحة العقل    
  

  ومن ذا الذي يدري مبا فيه من جهل         
  : $  فرد عليه اإلمام  

  إذا كنت ال تدري مبا فيك من جهل   
  

  فذاك إذا جهـل مـضاف إىل جهـل       
  ومل انتحــل مــا لــيس يف وإمنــا  

  
  مقــايل حــق قــد يــصدقه فعلــي  

  ومن جهل الرمحن والرسل مل يكن       
  

ـ     ا حبـق بـين الرسـل      مبعترف يوم  
 .إىل قول اإلمام  

ن كان  بسم اهللا الرمحن الرحيم، محدت من أنطق الفيلسوف بذكره ومحده وإ          
حممودة، لو أمتهـا     ةألنه سلك يف مبتدأ كالمه طريق     ؛ ا من ذلك خبالفه وضده    مبطن 

   :إىل قوله. فذم اجلفاء واملشامتة، مث عاد إليها
      جرى ما جرى حىت إذا قيل سابق  

  
   فبلـدا  )١(تالحقه عـرق احلـران      

مـضى  وال لوم عليه فإنه مضى يوم دخلنا عليه صنعاء بعض لب فؤاده و            : إىل قوله   
                                   

ا  حرنـت الدابـة كنـصر وكـرم حرانـ     : وقـال يف القـاموس  .فرس حرون ال ينقاد إذا اشتد بـه اجلـري وقـف      )  ١(
متـت مـن املؤلـف    .  جريها وقفت خاص بـذوات احلـافر   استدربالكسر والضم فهي حرون، وهي اليت إذا        

 .اىلأيده اهللا تع
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 ١٧ 

وما مثله هو وهم إال مثل      : إىل قوله . بعضه يوم الشرزة فبقي بال لب إال ما يتكلفه        
بعوضة ال يدري اإلنسان إال طينها مع أذنه، فإذا اطلبها مل جيـدها وقـد بلغـت                 

  :مكروهه ومكروه غريه حبمد اهللا تعاىل
  أقلب فكري يف وجـوه املكائـد          إذا شئت أرغمت العدو ومل أبت     

  :ا لنا فناب عنا بعض شيعتنا، فقالأخوه الذي مات طريدوقد هجانا 
  غمدان غـري إمامنـا مل يقـدر           لو سار ألف مـدجج ليحـل يف       
  تلك الشجاعة ال شجاعة معـشر     

  
  مثل العجائز يف ضـالل املنظـر        

فقد شهد لنا باإلمامـة     : إىل قوله . وإن أحسن املدح ما أقربه الضد لضده      : إىل قوله   
  :وقال فيناوالوفاء والزعامة، 

 ــشرد     ا مل ير النـاس مثلـه      رأيت إمام ــد امل ــر وأوىف للطري   أب
  عفا ووفا حـىت كـأين عنـده       

  
  أخ أو محيم لست عنـه مببعـد         

  :وقال أخوه أسعد يف شعره  
ملكت فأس  وشيد مباين هاشم ذي املكـارم         ا يا ابن فاطم   جح منعم  

  وإن كنت قد بلغت عين مقالـة      
  

   نـادم  فقد تبت يا موالي توبـة       
 تصغفلذيت يف الدنيا، قتاله وقتال أمثاله من أعداء اهللا تعاىل، وقد ن            : $إىل قوله       

عليه وعلى غريه من أهل الدنيا دنياهم يف كل ناحية ويل اليوم نيف وعشرون سنة،               
كلما فرغت من حرب قوم من الظاملني قمت حبرب آخرين من أعداء رب العاملني              

  . أموتوإين ال أبرح كذلك حىت
فليعلم أن الداء الذي ال دواء له هو املوت، وأناله كذلك إن شـاء              : إىل قوله 

 وحنن الشم فمن شاء     ،حنن السم فمن شاء فليستم    «: #اهللا تعاىل، وقد قال النيب      
 فليعلم ذلك والسالم، وصلى اهللا وسلم علـى         ،» وأنا له داء ولضده دواء     ،فليشتم
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 ١٨ 

  .سيدنا حممد وآله
م تابوا ملا يف رسالة خبط األمري احلسني بن حممد ذكر أا             وقد ظهر أ   :قلت

من رسائل اإلمام أمحد بن سليمان أجاب ا على فليته، وقـد اعتـرض عليـه يف        
 -فأما السلطان األجل علي بن حـامت        : االستعانة مدان، فرد عليه بكالم قال فيه      

وأبوه وجده، أما هـو     فإنه مبائن للباطنية بالقول والفعل حمارب هلم على ذلك هو           
إخل، .. فحربه هلم مشهور ظاهر، وأما أبوه حامت فكان ميقت الباطية، ويتربأ منـهم             

  :وله شعر يقول فيه
  بريت من الذئيب ومـن علـي      

  
   ومـن مــاذون مهــدانبريــت   

  مواذين عموا وغـووا هـداهم       
  

  فإن شـايعتهم فلقـد عميـت        
   معـني  ظموا ورويت من مـاءٍ      

  ن
ــحبتهم ظ   ــو أين ص ــتول   مي

ـ       اشـقوا خبالفهـم للـدين حق  
  

  وخالفه الغـواة فمـا شـقيت        
  ولو أين أشـاء شـهرت منـهم         

  
ــوت   ــا البي ــضائح ال تواريه   ف

  أأخشى الناس يف ديين وأعـصي       
  

  كــأين بعــد ذلــك ال أمــوت  
  وقومي مذكر وشـبا حـسامي       

  
  لسان مثلـه لـو ال الـصموت         

ــ    ــاهم مجيع ــرين وإي ــإن ت   اف
  

  فقل كيف التقى ضب وحـوت       
  ولــو وردوا الفــرات لنجــسوه  

  
  ومل يك طـاهرا حـىت ميوتـوا         
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 ١

  :الزلف
ـ  م ع اِهللا عبد ودعوةُ -٤٧ س ناؤ١(اه(  

  
   هو القائم للعلـمِ   املنصور   كـارع   

  :التحف  
 

بن علي اهللا بن محزة بن سليمان بن محزة   هو اإلمام املنصور باهللا أبو حممد عبد      
ن بن حيىي بـن عبـداهللا بـن    بن محزة بن اإلمام النفس الزكية احلسن بن عبدالرمح      
 .احلسني بن القاسم بن إبراهيم عليهم أفضل السالم

 سنة أربع وتسعني ومخسمائة، وجدد اهللا به الدين احلنيف، وفل مبواضيه            دعا
  .أعضاد أهل الزيغ والتحريف
) ( 

 الدين حيىي بن    مشس: وبايعه اإلمامان الكرميان شيخا آل الرسول شيبتا احلمد       
بن احلسن بن عبـداهللا   أمحد بن حيىي بن حيىي بن الناصر        أمحد، وبدر الدين حممد بن      

بن اإلمام املنتصر باهللا حممد بن اإلمام القاسم املختار بن اإلمام الناصر لدين اهللا أمحد       
، وقد كان حاول اإلمام املنصور باهللا أن ينـهض          %بن اإلمام اهلادي إىل احلق      

 وفيها  -ا قال لألمري مشس الدين يف قصيدة      وحثهما غاية احلث، من ذلك م     أحدمها،  
  : وهي- لسان فصحاء العرب وحسبك باإلماماإلقواء املعروف، وهو شائع يف

  يا ابـن علـي بـن أيب طالـب         
  

  قم فانصر احلـق علـى الباطـل         
  

                                   
. العلو وهو هاهنا يصح باملعنيني ويكـون املـد علـى األول لـضرورة الـشعر          : وباملد. الضوء.  بالقصر السنا)  ١(

%ßŠ&: وقد قرئ بالقصر واملد قوله تعاىل s3 tƒ $ uΖ y™ ÏµÏ%ö� t/ ^]متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل. ] ٤٣: النور. 
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 ٢

ـ   ــا كاذبـ ــت ال أنطقه   افأن
  

  )١(عامل أهـل البيـت والعامـل        
  :ومنها  

ــدي أــ  ــوةوادع فعن ــة يف رجــل كامــل      ا دع   كامل
  :ومن قصيدته فيهما

  خري الربيـة مـنحص ومنهـدم           لشمس اهلدى والبدر إمـا     )٢(لعا
  شيخان من آل طه كلمـا نطقـا      

  
  تساقط الدر واألمثـال واحلكـم       

  حبرا نوال وعلـم كلمـا وهبـا         
  

  ا خجلت من وقعها الـدمي     مواهب  
  ليثا نـزال وسـيفاكل ملحمـة        

  
   اخليـل تـصطدم    مرهوبة وجباه   

  يا حيىي يا ابن إمام الناس كلـهم         
  

     أنت الذي نوره تى به الظلـم   لَج  
  فأنت صفوة أهل البيـت كلـهم        

  
  وصنوك الفاضل العالمـة العلـم       

  أنتم سنام بين الزهـراء فاطمـة        
  

  والرأس إذ يف بنيها الرأس والقـدم    
      د ما أست أوائلـهم  يبنون يف ا  

  
  وال يصدهم خـوف وال عـدم        

 :إىل آخرها  
  :يف البسامة) السيد صارم الدين(وقال 

  ا لـه نـصرا    وشيبتا احلمد شيخان  
  

ـ     ا يف الـضم للبـشر     وفرقا مهم  
                                     

  : هذا البيت هو الذي فيه اإلقواء، وميكن أن جير بااورة وإن كان مع الواو كما يف قوله تعاىل  )١(
&öΝà6 n=ã_ö‘r& uρ ^]وكما يف قول الشاعر.  يف قراءة اجلر]٦: املائدة:  

ــا   ــا وغريهــــــ ــاح ــــــ   لعــــــــب الريــــــ
  

  بعـــــــدي ســـــــوايف املـــــــزن والقطـــــــر   
 .صور املؤيدي غفر اهللا هلم وللمؤمننيمتت إمالء موالنا احلجة جمد الدين بن حممد بن من  

 .متت خمتارا من املؤلف أيده اهللا تعاىل. لعا لك وهو دعاء له بأن ينتعش: يقال للعاثر)  ٢(
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 ٣

تويف األمري مشس الدين سنة ست وستمائة عن تسع وسبعني سنة، وتويف األمري بدر              
الدين سنة أربع عشرة وستمائة، وعمره مخس ومثانون، مشهدمها جرة قطابر مياين            
مسجد نيد الصباح، األمري بدر الدين الشامي، يليه األمري مشس الدين، يليه األمـري              

قال اإلمام املنصور باهللا حني تويف األمري مشس الدين عليهما          . %علي بن احلسني    
  :السالم

ـ      اعهدنا مغيب الشمس بالغرب دائم  
  

  فغابت ضحى شامية يف قطابر      
د الضمري إليها   شمس أوال وأراد احلقيقة، وأعا    ستخدام البديعي، ألنه أطلق ال    وفيه اال   

هذا واإلمام املنصور باهللا جمدد الست املائة، ولقـد         . عتبار املسمى ايف قوله فغابت ب   
جدد فيها اإلميان، وأقام اهللا به واضح الربهان، وما هو إال من اآليـات الـنريات                

  .واحلجج البينات الباهرات
 ):من كراماته(

: رامات ما يبهر األلباب، وختر مذعنه له الرقاب، منها        وأجرى اهللا له من الك    
النور الذي أضاء حال دخول اإلمام مدينة شبام، حىت ظنه بعضهم ضوء القمـر، مث   

الراية اخلضراء اليت رأوها بني راياته، ومنها مـا رواه       : ومنها. ظهر له أنه آخر شهر    
ضل احلسن بـن إمساعيـل،   أخربنا السلطان الفا: الفقيه محيد الشهيد رمحه اهللا، قال  

 قبل  $مسعت وأنا يف داري يف ظفار كالما يف أول الليل بعد وفاة املنصور              : قال
أبا حممد أنت القمر الزاهر،     : أن نعلم مبوته وكرره قائله حىت حفظته فسمعته يقول        

وأنت الربيع املاطر، وأنت األسد اخلادر، وأنت البحر الزاخر، أنت من القمر نوره             
مث أتى اخلرب بعد    . ن الشمس حسنه واؤه، ومن األسد بأسه ومضاؤه       وضياؤه، وم 

  .ذلك مبوته يف كوكبان
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 ٤

ومنها القصة املشهورة، وهي أن ورد سار ملا تقدم إىل ناحية           : قال يف احلدائق  
 مث عاد إىل صنعاء، فما مت األسـبوع         $حوث يف بعض أيامه فأخرب دار اإلمام        

 يعهد أهل هذه األعصار مثله، وكان قد بنا يف          حىت أنزل اهللا تبارك وتعاىل سيال مل      
 ا شاخمً صنعاء قصر        ا من أمواله   ا، وتأنق فيه وتعمق، فهدمه ذلك السيل واستلب كثري

ونفائسه وجنا بعد أن أشفى على اهلالك، إىل غري ذلك من الكرامات اجلمة، وذكر              
  .مثل ذلك يف مآثر األبرار، ويف الألىل املضيئة

حىت . ا ببيانه فرائض رب العاملني    امه وجوه املعتدين، رافع   ومل يزل خافضا حبس   
قبضه اهللا إليه يف احملرم سنة أربع عشرة وستمائة، عمره اثنتان ومخسون سنة ومثانية              

  .)١(مشهده بظفار. أشهر واثنتان وعشرون ليلة
 كان طويل القامة، تام اخللق، دري اللون، حديد البـصر حـدة             $صفته
 .ث اللحية، كأنه قضيب فضه، قد غلب الشيب على عارضيه، ك)٢(مفرطة، أبلج

  :قال فيها . وقد أعلم به حممد بن أمري املؤمنني عليهما السالم يف أبيات له
ــد  ــدي آلل حمم ــة عن   أودعتها وجعلت مـن أمنائهـا         ووديع

  :مث أشار إىل الوقت الذي قام فيه اإلمام فقال
  وهنــاك يبــدو عــز آل حممــد

  
ــصر يف   ــا بالن ــدائهاوقيامه    أع

  :منها$ ونقل من قصيدة قدمية ذكر صاحبها صفات الغز الذين جاهدهم اإلمام   
ــواط ــسق ول ــل ف ــاهرأه    ظ

  
  أهل تعذيب وضـرب باخلـشب       

                                     
.  كـم مشـايل صـنعاء   ٧٠ حصن أثري يف اجلهة الشمالية الشرقية مـن مدينـة ذيـبني علـى بعـد             :ظفار داود )  ١(

 . أول من أسسه اإلمام أبو الفتح الديلمي
 .احلاجبني نقاوة ما بني:  بين البلج، والبلْجة:األبلج)  ٢(
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 ٥

ــسنة ال ــرض وال ــون الف   يترك
  

ــرب    ــسوا بع ــون اهللا لي   يعرف
  ينقلون املـال مـن أرض سـبأ         

  
   ودمـشق وحلـب    حنو مـصرٍ    

         فإذا ما النـاس ضـاقوا منـهم  
  

  ا واحلـدب  بسيط األرض طر  يف    
  ظهر القـائم مـن أرض سـبأ         

  
      النـسب  ميين الـسكن شـامي   

  امسـه باسـم أيب الطهـر الــنيب     
  

  ذاك عبداهللا كـشاف الكـرب       
  ميــأل األرضــني عــدال مثلمــا  

  
   ا وهـذا قـد غلـب     مألت جور  

أيب بن  دين عبداهللا بن حممد بن عبداهللا       ويف األسانيد اليحيوية للقاضي العالمة تقي ال        
حنـن  : بن علي أنه قال  وبإسناده عن زيد    : تمائةالنجم املتوىف سنة تسع وأربعني وس     

املوتورون، وحنن طلبة الدم، والنفس الزكية من ولد احلسن، واملنصور مـن ولـد              
  .)١(احلسن، إىل آخر اآلثر، وهو يف أحكام اإلمام اهلادي إىل احلق

هللا بن زيد العنسي عـن      ووجدت يف رسالة القاضي العالمة فخر الدين عبدا       
فإن من ولدك اهلادي واملهدي، واملرتضى      «:  خماطبا فاطمة عليها السالم    #النيب  

  .انتهى. »واملنصور
ومدة إمامته تسعة عشر عاماا وتسعة أشهر وعشرون يوم. 

ا، وكان له من رباطة اجلأش وثبـات         األمري الناصر حممد قام حمتسب     :أوالده
ـ ن، وجماولة الفرسان ما هو خليق مبثله، وكان فصيحالقلب عند منازلة األقرا  ا ا بليغ

ا، وأخذ يف الدعاء إىل اهللا واجلهاد يف سبيله حىت توفاه اهللا سنة ثالث وعشرين               مفلقً
وستمائة، بعد أن توسل إىل اهللا إن كان قد قبل عمله أن يقبض روحه، عمره اثنان                

                                   
 .٢/٤٧٠األحكام )  ١(
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 ٦

اوثالثون عام.  
ميد بـن    الفقيه العالمة الشهيد ح    : منهم ومال إىل جنابه كثري من العلماء،     

أمحد احمللي اهلمداين الوادعي، صاحب احلدائق الوردية، وحماسن األزهار، والعمدة          
والوسيط وغريها، وجرت له كرامة عظمى، وهي أن رأسه أذن بعـد قطعـه يف               

  :$اجليش، قال اإلمام شرف الدين  
  وبعد القطع قد شـهدت عـداه      

  
ــرأس أذن يف اجل   ــأن ال ــودب   ن

 .سنة اثنتني ومخسني وستمائة قربه يف قرية رحبة من بالد السود تويف  
     ا، واألمري املتوكل أمحـد،     واحلسني، ومحزة، وإدريس، والفضل درجوا مجيع

وعلي، وإبراهيم، وسليمان، واحلسن، وموسى، وحيىي، والقاسم، وجعفر، وعيسى،         
 . وداود

اط فيه بأنواع العلوم وهو أعرف       أح )١(كتاب الشايف أربعة أجزاء   :من مؤلفاته 
، وكتاب املهذب، وحديقـة     )وشرحها(من أن يوصف، ومنها الرسالة الناصحة،       

، أودع فيها من علوم العربية ومعـاين األلفـاظ          )٢(احلكمة شرح األربعني السيلقية   
الشريفة ما ر األلباب، وله كتاب صفوة اإلختيار يف أصول الفقه، وكتاب العقـد      

                                   
)١  (       ا علـى اجلوانـب العلميـة األصـولية واللغويـة وختـريج       طبع طبعة حسنة مصححة، كـان التحقيـق فيـه منـصب

جــة وحــدها األخبـار النبويــة احملـتج ــا وحـل املــشكالت وجوابـات الــسؤاالت الـيت حتــصل منـها يف الديبا      
القريبـة اإلنتـوال غـري متعـسرة املنـال، وكـان الغـرض         كتاب مفرد هـو عيـون الفنـون، ومل نـشتغل بـاألمور     

املقصود إخراج الكتاب إىل حيز الوجود، وقـد أسـقط يف الطبـع الفهـارس وهـي موجـودة وميكـن إحلاقهـا           
 متت من املؤلف أبده اهللا. يف أسرع وقت، واهللا ويل التوفيق

 . طبعة سيئة غري حمققة –بعها دار احلكمة اليمانية قامت بط)  ٢(
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 ٧

، وكتاب التفسري، وكتاب اجلوهرة الشفافة      )بيني أحكام األئمة اهلادين   ت(الثمني يف   
إىل العلماء كافة، والرسالة الكافية ألهل العقول الوافية، والرسالة اهلادية، والـدرة            

  .اليتيمة، واألجوبة الكافية، وكتاب عقد الفواطم، وغريها من املؤلفات اجلليلة
رعة املقام األرفع، واملكان األعز األمنـع،  وله يف الفصاحة الرائعة والبالغة البا 

مطلع األنوار، ومشرق الشموس واألقمار، وأعظم مواقعه يف نشر معـامل           : وديوانه
الدين على منهاج األئمة اهلادين، كقوله الذي رواه عنه اإلمام عز الدين بن احلسن              

  : يف املعراج وهو $
  ولوال ثالث هن من عيشة الفـىت      

  
  قام عـودي  وجدك مل أحفل مىت       

  فمنهن خلط اخليل باخليل ضحوة      
  

  على عجل والبيض بالبيض ترتدي      
  ومنهن نشر الدين يف كل بلـدة        

  
  إذا مل يقم بالـدين كـل مبلـد          

  ومنهن تطهري البالد عـن اخلنـا        
  

ورحض أدمي األرض مـن كـل         
ــه   مفسد ــاين ايب ومبثل ــذلك أوص   ب

  
    ا بعـد أوحـد    أوصي بين أوحد  

 عد بعده خصاله الثالث الاليت لوالهن ملـا بـاىل           )١( بن العبد  والبيت األول لطرفه    

                                   
 وأحـد أصـحاب املعلقـات، قتلـه املعكـرب      ، بن العبد بـن سـفيان الـوائلي البكـري، شـاعر جـاهلي        ةُفَرهو طَ )  ١(

سـت وعـشرون سـنة، وذلـك لـستني سـنة قبـل اهلجـرة، واألبيـات مـن معلقتـه الـيت                : شابا وله عشرون، وقيل   
  :مطلعها

  قـــــــة ثهمــــــــد خلولـــــــة أطـــــــالل برب  
  

ــد     ــاهر اليـ ــم يف ظـ ــاقي الوشـ   تلـــوح كبـ
  :واألبيات  

ــىت     ولـــوال ثـــالث هـــن مـــن عيـــشة الفـ
  

ــام عـــ   دوجـــ     ديوك مل أحفـــل مـــىت قـ
ــشربة    ــاذالت بـــ ــبقي العـــ   فمنـــــهن ســـ

  
  زبــــد باملــــاء تلِعــــت مــــىت مــــا تيــــمكُ  

  = 
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 ٨

شرب اخلمر، والكر على اخليل، : ا، وهن يف معلقته وحمصوهلاباحلياة تركتها اختصار
والعكوف مع احلسناء، فعارضه اإلمام خبصاله هذه، وكل ينفق مما عنده كما قـال          

وحسبك . )٢( فيه ينضح  وكل إناء بالذي  . )١(فيمة كل امرء ما حيسنه    : $الوصي    
 ملا وصلت قصيدته البائية بغداد أغلق اخلليفة العباسي باا ثالثة أيام            $أن اإلمام   

إلخنالع قلبه من الفزع وعندهم ألوف من العساكر العظام، حسبوا أن اإلمـام يف              
  .أثرها

هذا واجلد اجلامع لبين محزة هو األمري الشهيد محزة بن اإلمام النفس الزكيـة              
اشم احلسن بن عبدالرمحن ويتفقون هم وأوالد اهلادي يف احلسني ابن القاسم            أيب ه 

   :قال يف البسامة. %بن إبراهيم 
  ويف ابن محـزة عبـداهللا حازمنـا       

  
ــر    ــا ومفتخ ــري داع دعامن   وخ

  جــاءت مبعــضلة نكــداء رائعــة  
  

  وصاولت من غدا باملكرمات حرى  
  وقادت العجم من أقصى ممالكهـا     

  
  بغـي والبطـر   إليه تركض خيل ال     

  فحاصرت كوكبانا وهـو سـاكنه       
  

  وصنوه فارس اهليجـاء يف البكـر        
  حىت قضى حنبه والسيف منـصلت       

  
  يف معـشر صـرب   يف كفه ومضى  

  
                                   

  ــضاف م ــادى املــ ــري إذا نــ ــنحوكــ   ابــ
  

ــورد    ــه املتـــــ ــضا نبهتـــــ ــسيد الغـــــ   كـــــ
  جن معجــبجن والــدم الــدوتقــصري يــو  

  
ــة حتــــــت الطِّــــــ    ــببهكنــــ   دراف املعمــــ

 .٣٣ - ٣٢ ، ديوان طرفة ٢٢٥/ ٢٣األعالم : انظر   
  . قصار حلكم٨١النهج )  ١(
 .ا ـنـنــيــاوت بــفــم التـبكــــســوح: عجز بيت أوله )  ٢(
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 ٩

  وكان للمـال يف كفيـه أجنحـة       
  

  فإن يقع منه شـيء فيهمـا يطـر          
 إخل البيت املار.. وشيبتا احلمد   

  وما رعى املشرقي النـدب حرمتـه      
  

   الثـوب واألزر   بعد العفيف عفيف    
  :الزلف  

٤٨- وحيىي اإلمام املُ  بن ثُ نِحس م م ن  
  

ـ  ا فـاز   فم  مقتوالً )١(نييبِذبِ   خ ادع  
  ٤٩-  فيا أمحد من آل هاشمٍ    املهدي   

  
  خصيمعن رضوانَ  ك  مواله  شاسع   

  : يف هذا إمامان:التحف  
 

بن حيىي بن   حملسن بن حمفوظ بن حممد بن حيىي        اهللا حيىي بن ا   اإلمام الداعي إىل    
الناصر بن احلسن بن عبداهللا بن حممد بن القاسم بن الناصر بن اإلمام اهلـادي إىل                

 .%احلق 
 يف شهر صفر سنة أربع عـشرة وسـتمائة،   $ بعد وفاة اإلمام املنصور باهللا   دعا

. مع الداعي علم أربعة أئمة: ر باهللاوكان مبحل من البالغة والعلم، قال اإلمام املنصو
مـا نعلـم يف دار   : وقـال . مع الداعي علوم ال حيتاج إليها اإلمام: وقال يف رسالة 

  .اإلسالم أعلم من فالن يعين اإلمام حيىي
 كتاب املقنع يف أصول الفقه، وهو من أمهات كتـب أهـل             :ومن مؤلفاته 

 املتـوىف   -ر باهللا القاسم بن حممد      قال السيد اإلمام احلسني بن اإلمام املنصو      . البيت
: »هداية العقول شرح غاية السؤول    « يف   -سنة ألف ومخسني عن إحدى ومخسني       

                                   
 . كم ٩٤مدينة على الشمال الغريب من صنعاء، مسافة : ذيبني )  ١(



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ١٠ 

 »ازي« ـ وشيعتهم رضي اهللا عنهم إما مطولة ك       %وكانت كتب أهل البيت     
، وغريها من الكتب اليت منها مبدأ املباحث وإليها املرجع،          »املقنع« و   »احلاوي«و  

، وعمت فأغنت، فهي كأمسائها جمزية للناظر بعـني البـصرية،           قد مجعت فأوعت  
ومقنعة حملققها، الطالعه فيها على القوائد الكثرية، حاوية ملا ال يكـاد يوجـد يف               

  .انتهى. غريها من الكتب الشهرية، من األدلة والشبه، واألسئلة واألجوبة
 أـا قـد     وكالمه هذا يف بيان احلامل له على تأليف الغاية وشرحها، وذكر          

تقاصرت اهلمم عن بلوغ هذه الكتب، فازي لإلمام أيب طالب، واحلاوي لإلمـام             
  .حيىي بن محزة، واملقنع هذا الذي ذكرناه

مشهده بساقني من بـالد     . يف شهر رجب سنة ست وثالثني وستمائة       تويف
 .خوالن

آل  حيىي، وحمسن، وعلي، وأمحد، وإليه ينتسب السادة الكرام األعالم      :أوالده
الشامي وآل األخفش، انتقل جدهم احلسن بن حممد وأخوه اهلادي مـن هجـرة              

مدان من هجر آل حيىي بن حيىي سادات اجلبال بنواحي هجرة قطابر شامي صعدة              ر
يف القرن العاشر إىل مسور خوالن العالية، وهم بصنعاء ونواحي اليمن من أشـهر              

رة البياض مسور خـوالن العاليـة     البيوتات اليحيوية، وقرب احلسن بن حممد يف هج       
وسيأيت نسبهم يف ذكر اإلمام علي بن احلسني الـشامي يف أواخـر   . مشهور مزور 

  .الكتاب
  .وإىل حممد بن احملسن أخي اإلمام حيىي ينتسب السادة آل حطبه

 
عبداهللا بـن   واإلمام املهدي لدين اهللا أمحد بن احلسني بن أمحد بن القاسم بن             
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 ١١ 

القاسم بن أمحد بن أيب الربكات إمساعيل بن أمحد بن القاسم ابن حممد بن القاسـم                
 .%بن إبراهيم 

  .قًاقًا وخلُ خلْ#كان كثري الشبه جبده 
 إىل اهللا سنة ست وأربعني وستمائة، ونكث بيعته البغاة األشقياء، ودوخ            دعا

ان الشريفان حتت أحكامه    ، ودخل احلرم  #األقطار، وأظهر أعالم جده املختار      
اإلمامية، وأطاعه كافة بين احلسن واحلسني، باحلجاز واملدينة، وبلغت دعوته جيالن           
وديلمان ونواحي العراق، ومل يبق يف اليمن عامل من علماء أهل البيت وشيعتهم إال              

اإلمام املتوكل على اهللا املطهر بـن حيـىي،    : دخل يف واليته، وامتثل إلمامته، منهم     
عامل العترة املطهرة علي بن احلسني صاحب اللمع، واإلمام املنصور باهللا احلسن بن          و

  .$بدر الدين، وأخوه األمري احلسني 
وحكى السيد العالمة أمحد بن حممد الشريف أن اإلمام وصل مأرب ولديه من             

 .اخللق ماال ينضبط، ومن الفرسان زهاء ألف فارس وأربعمائة

 
 يف احلرم يتلو القرآن     إنه حج الفقيه سعيد، فسمع رجالً     :قال يف مآثر األبرار   

إنه يقوم يف هذه السنة عندكم إمام من أرض مهـدان، فـإن     : فقال لصاحب اليمن  
. انتهى باختـصار . تكىن يف أول كتابه باملهدي فهو املهدي الذي وعد اهللا الناس به 

 يف املهدي يواطي امسه امسي واسم أبيـه         #وحكي أنه وجد يف كتاب عن النيب        
أقىن األنف، أجلى اجلبهة،    : ويف مشس األخبار أنه   . اسم ابين هذا وأشار إىل احلسني     
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 ١٢ 

، وهذا يدل على أنه مبشر بـه،        $وهذه من صفاته    . )١(ميلك سبع سنني أو تسعا    
  .وليس باملهدي املوعود به كما ال خيفى

 امسه التنني له قدر مخسني سـنة     أنه مسح على رجل من صعدة      ومن كراماته 
  : أبياتا منها)٢(قال يف ذلك أمحد بن املنصور باهللا. ميشي على يديه ورجليه فعاد سويا

  أضاء على اإلسالم نورك وانطفـا     
   

  بوجهك ليل اهلم وانصدع الفجر      
  وقد علمـت آل الـنيب حممـد         

  
  ك إما طغى البحر   بأنك أنت الفلُ    

   :ومنها  
هللا حجــة أن زادك اوال عجــب  

   
  مساوية ما بعدها للـورى عـذر        

        ارآك هلا أهـال فـزدت تواضـع  
  

   ا به من لـه الكـرب      فزادك تكبري  
  :يف القصيدة الرائعة)٣(وقال الشاعر البليغ قاسم بن علي بن هتيمل التهامي  

  إذا جئت الغضا ولـك الـسالمة      
   

ــه    ــة رمي رام ــارح بالتحي   فط
   :إىل قوله  

                                   
 .٣٠٧ - ٣٠٦ /٢ند مشس األخبارمس)  ١(
األمري الكبري واألديب الفـارس أمحـد بـن اإلمـام عبـداهللا بـن محـزة، كـان أحـد الـشجعان البـارزين، ومـن                  )  ٢(

أكابر األمراء، حمقق يف اللغة والنحو واألنـساب، لـه قـصائد بليغـة، وكانـت لـه مواقـف مناهـضة لإلمـامني                
لك املظفر ضد اإلمام أمحد بن احلسني، وكان من املـشاركني  حيىي بن احملسن وأمحد بن احلسني، حالف امل       
 .٢٢٩ -٢١١/ ٣تاريخ اليمن الفكري : انظر ) ه٦٥٦(يف قتله، تويف يف أوائل شهر ربيع اآلخر سنة 

القاسم بن علي بن هتيمل اخلزاعي، شاعر املخـالف الـسليماين يف عـصره، كـان كـثري التنقـل بـني الـيمن             )  ٣(
ر الرسـويل ورجـال دولتـه، وأمحـد بـن احلـسني القـامسي اإلمـام الزيـدي املقتـول سـنة               واحلجاز، مدح املظفـ   

وبعض أشـراف مكـه وأمـراء املخـالف الـسليماين، وعـاش مـا يقـرب مـن مائـة عـام، تـويف حنـو               ) هـ٦٥٦(
 .١٧٨/ ٥األعالم ) . هـ٦٩٦(
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 ١٣ 

ــت يب   إىل املهــدي أمحــد أرقل
   

  بــراق العــدو حتــسبها نعامــه  
    إىل من لو وـ ز نت طـرا  اخللـق   

  
  بظفر منـه مـا وزنـوا قالمـه          

  ــه خ ــبيه مسي ــش ــا وخلقً   القً
  

  ا يف الطريقــة واســتقامةوهــدي  
        اتواضع عن لباس التـاج زهـد 

  
  فصار التاج من خـدم العمامـه        

  :ومنها  
ــصي ــنني يع ــضية الت ــد ق   أبع

   
ــه   ــأموم إمام ــثقلني م ــن ال   م

  :إىل قوله  
 وما عاملـسيح بغـري هـذا      رف   

   
ــه    ــوة يف اإلمام ــزة النب   أمعج

وقد نسج على منواهلا السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم الوزير يف قصيدة يستعطف ا       
  :علي بن صالح على اإلمام املهدي صدرها

  دعا ذكـر الوسـامة والبـشامة      
   

ــه     ــداما واملدام ــة الن   وأندي
   :حىت قال  

  دة غـراء حتكـي  وهـاك قـصي  
   

  إذا جئت الغضا ولـك الـسالمة        
ودعا على صخرة كان ا نفع عظيم لبعض البغاة فسمع هلا هدة كالزلزلة فصارت                

  :كالرماد، قال بعض العلماء
  أومى إىل هميم بطرفـه  ب الكَ ض  

   
   ــد ــاره تبدي ــددت أحج   افتب

، ألـم  #م وهذه اآليات اليت يظهرها اهللا لألئمة من متام معجزات جده      : قلت  
قال يف  . داعون إىل دينه، وباذلون أنفسهم يف تبيينه، وال جيحدها إال حمروم خمذول           

  :البسامة
  وزلزلت عضد املهـدي أمحـدنا     

   
ــالكرب   ــه ب ــه من   بأمحــد ورمت
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 ١٤ 

  فخضبت شيبة البن احلسني دمـا     
  

  وعفرت وجهه الوضاح بـالعفر      
  وكلفت حسنا حتسني أقـبح مـا        

  
جرت به من صـروف الـدهر         

  وسامت الشيخ من حوث مهاجره      لعربوا
  

  بعد الوالء على صاع من الفطـر        
  ضحوا بامشط يستسقى الغمام به      

  
  قد بايعوه فكانوا أخـسر البـشر        

  مالو إىل أمحد عن أمحـد فبغـوا         
  

  على اإلمام وقالوا جار يف الـسري        
رية مـصنف الـس    قال،قال السيد العالمة أمحد بن حممد الشريف يف الآلىل املضيئة  

املهدية رمحه اهللا، وهو السيد الفاضل العامل شرف الدين حيىي بن القاسم بن حيىي بن               
محزة بن أيب هاشم وهو احلسن بن عبدالرمحن بن حيىي بن عبـداهللا بـن احلـسني                 
وعبداهللا أخو اهلادي إىل احلق صلوات اهللا عليهم، وقد تضمنت مجال مما كـان يف               

 .منيأمره انتشر إىل احلر  ألن$دولته 
ووىل هنالك الوالة ونصب القضاة، وكذلك فإن الظاملني من أهل          : إىل قوله  

ا بعد أن عد من فـضائله  وقالوا أيض: إىل قوله. املشرق واملغرب واحلصون نالوا منه    
 كان موالنا اإلمام:  ما رواه الفقيه العامل الورع على بن سالمه الصرميي، قال$

ة اجلمعة، إذ أقبل رجالن أحدمها أعمى واآلخـر         ا للناس بثال بعد صال    املهدي واقفً 
فأدخلـت  : قـال الفقيـه  . يقوده فطلبا االتصال باإلمام فلم ميكنهما لكثرة الزحام  

 فرفع رأسه وقد تغري     ،يا موالنا امسح على هذا األعمى     : األعمى إىل اإلمام، وقلت   
ـ        فندمت ندما عظيم  : وجهه وبان فيه الغضب، قال     ه ا مث مسح اإلمـام علـى وج

األعمى ورأسه وقرأ عليه ودعا له فخرج األعمى من بني يديه وقد شفاه اهللا وعافاه               
          ا وأبصر األشياء صغريها وكبريها فكرب الناس لذلك، وهللوا واجتمعوا عليه اجتماع

اعظيم.  
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 ١٥ 

شيشي وعـني املـاء يف       قصة التنني واهلضب، وقصة احلُ     :$ومن كراماته   
 $، وكتب اإلمام $ضها يف اثناء سريته  مأرب وغري ذلك كثري، وقد ذكرنا بع

الدعوة إىل األمراء والسادة آل حيىي بن حيىي برغافة وقطابر فمنهم من قطـع علـى      
صحة اإلمامة مبا كان قد تقدم إليه، وصح عنده من صفات اإلمام وبلوغه درجـة               
االجتهاد كاألمري السيد الكبري شيخ العترة وإمام الشريعة حافظ علوم أهل البيـت             

  .%بن حيىي ال الدين علي بن احلسني بن حيىي مج
واألمريان السيدان أجابا وتكلما بالكالم اجلميل وطلبا املباحثة مث اخنرطا بعد           

البليغة  ذلك يف سلك اإلمامة ووجوب الطاعة وتكلما يف املشاهد واحملافل باخلطب
 . والثنـا عليـه    $ وأكثرا من نعوته     $والقصائد الفصيحة يف وجوب طاعته      

وقد ذكرا  : قلت.  القصيدة املشهورة يف مدح اإلمام     $ولإلمام احلسن املنصور    
  .يف املختار منها

ـ          هذا إمام الزمـان أمحـد بالـ
   

  ـحق وأمر اإللـه قـد صـدعا         
  إن قــال فالــدر لفــظ منطقــه  

  
  أوصال فالليث حيث مـا وقعـا        

ـ        الصادق السابق املقاتـل يف الـ
  

  ـمجد كما قيل يف الذي مسعـا        
  ألملعي الذي يظن بـك الـشي      ا  

  
  ء كــأن قــد رأى وقــد مسعــا  

      ا وزكـا  طاب مشـاال وعنـصر 
  

ــا    ــد ممتنع ــال فع ــا وأص   فرع
ــها    ــود يف أعنت ــب اجل   الواه

  
  والضارب اهلـام والطـال مجعـا       

  :ومنها  
  حيث ترى البيض وهي سـاجدة     

   
  والنقع بني الصفوف قد صـدعا       

  حيث ترى الطري وهـي راتعـة        
  

  قــع مرتفعــادمــا عبيطــا والن  
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 ١٦ 

  ياســـيد العـــاملني كلـــهم
  

  ا ودعـا  وخري من قـام سـابقً       
   ـ     أحييت ميت اا من اهلـدى حقب  

  
ــتعش وال ارتفعــا     لــوالك مل ين

ــ   ــده هرب ــر بع ــأمعن الكف   اف
  

ــا    ــان جمتمع ــسق ال يلقي   والف
  وكنــت كــالنريين مــا طلعــا  

  
ــشعا    ــالم وانق ــار الظ   إال وط

  بل كنت كالليث حـول أشـبله        
  

  هززتـه قطعـا   والسيف مهمـا      
  ذابل كنت للمـوت للعـصاة إِ        

  
  حل على معـشر فلـن يـدعا         

  ــذ ــل بال أك ــين رج    اهللا أن
  

  وجدت خصل الكمال فيك معـا       
ـ         العلم والفضل والشجاعة والـ

  
  رأي وفيض السماح والورعـا    ـ  

 وأرق حاشيته، وهي كما ترى فايقة       ،قال يف مطلع البدور هللا دره ما أعذب ناشيته          
  .ا أا نيف ومخسون بيترائقة، وذكر

وكرمه وكراماته وفضائله وفواضله مما ال حييط به : $ قال الشريف يف وصفه   
 .انتهى. الوصف وال تسعه الدات

 ووضع اهللا فيه السماح اهلائل، واجلود الذي ال يساجله مساجل، فكان يعطي
العطايا، املئني واأللوف، وخيوض غمرات احلتوف، ومل يكن يعرف عدد الدراهم يف 

       ا، وأعطى لرجل مثـاين عـشرة       ولقد وهب ألف فرس وستمائة فرس وسبعني فرس
فرسا، ووهب لبعض الشعراء ثالثة آالف درهم، وثالثة من اخليل، ومائيت فـردة              

  :ثيابا، قال الشاعر
  حسين بوجهـه حـسن الـدهر      

  
ــار    ــيم العث ــا أق ــواله م   ول

  قْــقــامسي بكفــه يسالــرزقم   
  

ــا    ــستوهب األعم ــه ت   رومن
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 ١٧ 

  :ومنها
 يا قضيب   ـ قْا من فضة ي   )١(جس مـن وجنتيـه واجللنـار           النـر  فطَ

   
   :وقد زدا بقويل: قلت

  أشرقت من سناه مشـس ضـياء      
  

ــار   ــاملني ـ ــى للعـ   وجتلـ
 .ومل يكن له من الولد إال حممد الناصر، وقد أعقب مث انقطع  

 
مي علوم اآلل، وماحي رسوم الضالل، أبو عبداهللا ويف عصره السيد اإلمام حا    

محيدان بن حيىي بن محيدان بن القاسم بن احلسن بن إبراهيم بن سليمان بن اإلمـام              
، وملا اطلع على جمموعه اإلمام أمحد بـن         %املنصور باهللا القاسم بن علي العياين       

، وإنه معتقد آل هو احلق الصحيح، والدين الصريح: احلسني أثىن عليه وقال ما معناه    
  . الرسول

 اإلمام املنصور باهللا احلسن بن بدر الدين، واإلمام املطهر بـن حيـىي،    :وكذا
ـ   %وولده اإلمام حممد بن املطهر، واإلمام القاسم بن حممد           هـو  : ا، قالوا مجيع

ا له  ما كان يف األساس خمالفً    : معتقدهم الذي يدينون اهللا به، حىت قال اإلمام القاسم        
: اإلرادة، فإنه توقف فيها، واإلمام حممد بن املطهر       : ه، واستثىن اإلمام احلسن   فريد إلي 

  .اجلوهر الفرد
  :قال اإلمام الواثق باهللا املطهر بن حممد بن املطهر يف األبيات الفخرية

                                   
 .زهرة الرمان: - بضم وتشديد الالم مفتوحة - نارلَّاجلُ)  ١(
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 ١٨ 

  أما محيدان من شاد املنـار فقـد       
  

  أحيا متـه قـوال هلـم بـايل          
ال ممن صدق فيه قـول       هو إِ  جرة الظهراوين من أعمال شظب، وما     $مشهده    

ا من  إن عند كل بدعة يكاد ا اإلسالم ولي       «: جده صلوات اهللا عليه وآله وسالمه     
 . اخلرب»...أهل بييت 

 اإلمام املهدي سالم اهللا عليه سنة ست ومخسني وستمائة، ومشهده           استشهد
  .بذيبني

ـ              دة هذا ويف عصره انقرضت دولة العباسية كما أسلفنا، وأما األمويـة فم
ملكهم ألف شهر، وأوهلم عثمان، وقد حصرنا األمويـة والعباسـية يف القـصيدة     

  :املسماة عقود املرجان مستهلها
وألمــة مهتوكــة الــستر      ا هلـذا الـدهر مـن دهـر       عجب  

بن مروان بن احلكم، وهم من معاوية أربعة  وآخرهم مروان امللقب احلمار بن حممد
 فيما أوحى اهللا إليه، وبلغه وصيه سالم        #ا وقد أخرب عنهم رسول اهللا       عشر ملكً 
 .اهللا عليه
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 ١

  :الزلف
٥٠-  ويح ىي السراجي دع   ا بعد أمحد  
  

  وأودت ع داألخـسرِ  اه قـوارِ  ين ع  
 :التحف  

 
هو اإلمام الناصر لدين اهللا حيىي بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبـداهللا بـن                 

 ابن حممـد بـن      احلسن وهو سراج الدين بن حممد بن عبداهللا بن احلسني بن علي           
 .%جعفر بن عبدالرمحن بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط 

، وخان اهللا يف هذا اإلمام قبيلة       $ عقيب شهادة اإلمام أمحد بن احلسني        $ دعا
 فأخذوا فيه ماال وأسلموه إىل بعض اجلبابرة بصنعاء فـأذهبوا بـصره،             )١(من فاهم 

 وكان  - مل يبق أحد ممن حضر تلك الوقعة         فأنزل اهللا بالذين غدروا به اجلذام حىت      
ا، فانتقم اهللا منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وكان وقوع هذه الفعلة الشنعاء             بالغ

ا للعلم بعد ذلكبصنعاء سنة ست وستني وستمائة، وأقام مدرس.  
سنة ست وتسعني وستمائة، وهو السادس من آباء اإلمام املنصور باهللا حممد بن   تويف

وهو جد اإلمـام    . راجي الوشلي اآليت يف ترمجة اإلمام احلسن بن عزالدين        علي الس 
  . من قبل األم%حيىي بن محزة 
  :الزلف

٥١-ومواحلَ  البغيِ أهلِ ورِأس سن يالذ  
  

ــَأل   نارِوــافقنيِه ــ يف اخل   عال مطَ
 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

                                   
  . من قبائل حضور:فاهم بنو)  ١(
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 ٢

 
اإلمام املنصور باهللا احلسن بن بدر الدين حممد بـن          : ما تقدما يف اإلمامة   أوهل

أمحد بن حيىي بن حيىي بن الناصر بن احلسن بن عبداهللا بن اإلمام املنتصر باهللا حممـد            
بن اإلمام املختار القاسم بن اإلمام أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق القومي حيىي بـن                

  .%يم احلسني بن القاسم بن إبراه
 . يف خامس وعشرين من شوال سنة سبع ومخسني وستمائةدعا

أنوار اليقني، وقد أشرنا إليها يف البيت علـى طريـق التوريـة             :من مؤلفاته 
  .املرشحة، وله غريها يف علم العربية، وأصول الدين

مشهده وأخويه األمـري    . سنة سبعني وستمائة، عمره أربع وسبعون سنة      تويف
رغافة بصرح مسجد تاج الدين اإلمام احلسن القبلي، يليه األمـري     احلسني واملختار ب  

  .%احلسني، يليه املختار 
  :$ ل يف قصيدة مدح ا اإلمام احلسنوما أحسن قول ابن هتيم

  إن اإلمامة صارت من بين حـسن      
  

  إىل إمامة هاد من بـين اهلـادي        
  فخم األصالة مشهور البسالة مـر       

  
  اديضي العدالة مثل البدر يف الن       

  خليفــة طابــت الــدنيا بدولتــه  
  

  فنحن يف مجـع منـه وأعيـاد         
  طود يؤيده من شم مـا نـسلت         

  
  أصالب حيىي بن حيىي شم أطواد       

ــصاعقة   ــضي ب ــر يق ــه قم   كأن
  

  يف الروع أو بشهاب منه وقـاد        
وأخوه اإلمام الكبري عامل العترة أبو طالب الناصر للحق احلسني بن بدر الدين مؤلف        

نة، ويف الفقه كتاب املدخل، والذريعة، والتقرير سـتة أجـزاء، ويف            الشفا يف الس  
أصول الدين ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة، ومثرات األفكار يف حرب البغاة            
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 ٣

والكفار، وكتاب درر األقوال النبوية، واإلرشاد إىل سوي اإلعتقـاد، والرسـالة            
  .رب العاملني وغريهااحلامسة باألدلة العاصمة، والعقد الثمني يف معرفة 

 .بعد دعوة اإلمام سنة ثالث وستني وستمائةتويف
األمري العامل الشهيد جمد الدين حيىي بن بدر الدين عليهما الـسالم،   وأخومها

وكان ممن يؤهل لإلمامة، ومرض اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محـزة فأشـار إن          
 .ان وعشرون سنةحدث به األمر عليه، وقتل يف اجلهاد معه وعمره مث

أربـع وأربعـني    وأخوهم األمري العامل اخلطري تاج الدين أمحد املتوىف سـنة 
، وهو %وستمائة، وقربه يف مشهد اإلمام اهلادي إىل احلق غريب قبة اإلمام الناصر   

والد اإلمام إبراهيم اآليت، واألمراء العلماء اخلضر، واملهدي، واهلادي والد األمـري            
سنة  ضة والغدير يف التفسري حممد بن اهلادي بن تاج الدين املتوىفالكبري صاحب الرو
 .عشرين وسبعمائة

وجنتمع حنن وهم يف أمحد بن حيىي بن حيىي فهم أوالد بدر الدين حممـد بـن           
أمحد، وبنو املؤيد من أوالد مشس الدين حيىي بن أمحد، وأمحد بن حيىي البطن األول               

ني بن حيـىي بـن   بن حيىي بن حيىي واحلس    د   أبطن أمح  من آل حيىي بن حيىي وهم ستة      
لدرر، وهدايـة الربايـا يف      علي صاحب اللمع، والقمر املنري، وا       والد األمري  -حيىي

 : ، وحفيده السيد العالمة حيىي بن احلسني بن حيـىي بـن عليـصاحب             -الفرائض
الياقوتة، واجلوهرة، املتوىف عام تسعة وعشرين وسبعمائة عن نيف وسـتني، قـربه         

ن بن حيىي   ساء جبنب اإلمام حممد بن املطهر يف العوسجة رضي اهللا عنهم، واحملَ           بصنع
بن حيىي، وهو جد السادة األعالم آل اجلالل، وحممد بن حيىي بن حيىي، وهو جـد                
اإلمام الداعي حيىي بن احملسن املتقدم، وعلي بن حيىي، واحلسن بن حيىي بن حيـىي،               



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٤

الطاهرة الزكية اهلادية املهدية، ومل ختل بيوتام       انتشر من هذه الستة األبطن الذرية       
  .$من العلم والعمل، وفيهم يقول احلسن بن صالح الداعي  

  أوالد حيىي بن حيىي السيد الفطـن      
  

  تعدادهم ستة كانوا ضيا الـزمن       
ــسني وزد   ــي واحل ــد وعل   حمم

  
  ا أمحد املوصـول باحلـسن     حمسن  

  وكل سبط لـه نـسل غطارفـة         
  

ـ          ام إىل ميـن   هم األئمة مـن ش
ومن أعظم معتمدات علمائنا رضي اهللا عنهم يف روايام هذا السند عـن اإلمـام                 

املهدي حممد بن املطهر عن األمري املؤيد بن أمحد بن مشس الدين، عن األمري احلسني          
بن بدر الدين، عن األمري علي بن احلسني صاحب اللمع، عن الشيخ حميي الـدين               

فسر املتوىف سنة مخس وستني وستمائة، عـن األمرييـن          عطية بن حممد النجراين امل    
الداعيني إىل اهللا مشس الدين وبدره حيىي وحممد ابين أمحد بن حيىي بن حيـىي، وروى              
عن األمري بدر الدين اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة يف الشايف، ويروي األمري              

  .احلسني عن والده األمري بدر الدين بال واسطة
 . اخلضر وصالح وإبراهيم:أوالده

 
اإلمام املهدي لدين اهللا إبراهيم بن تاج الدين أمحد بن األمري بـدر             : وثانيهما

 .الدين حممد بن أمحد بن حيىي بن حيىي
 بعد وفاة عمه اإلمام املنصور باهللا احلسن بن حممد سنة سبعني وسـتمائة        دعا

 بعض حروبه السلطان املظفر يوسـف بـن عمـر            يف $ وأسره. يف ذي احلجة  
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 ٥

  . سنة أربع وسبعني وستمائة، وذلك ألنه ازم عسكر اإلمام وثبت)١(الرسويل
 يف السجن يف صفر، سنة ثالث ومثانني وستمائة، مشهده بتعز، وأمـه             تويف

زينب بنت اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة، وله قصيدة كبرية يشتكي فيها من              
  : أصحابه صدرهاهزمية

  نوائب الدهر يف أفعاهلا العجـب     
  

  واحلرب لفظ ومعىن لفظه احلرب      
   :إىل قوله  

  وقد رمتين صروف الدهر عن كثب     
  

  بأسهم قاضيات عندها العطـب      
  :ومنها  

  )٢(ورب يوم يغيب الشمس قـسطله     
  

  فتنقضي الشمس حىت تنقضي القـضب       
        اصربت فيه على البأسـاء حمتـسب  

  
ــان مث   ــسب هللا إذ ك ــه حيت ــي في   ل

الكواكب الدريـة،   : أمحد، واملهدي، واهلادي، والقاسم، وصالح مؤلف     :أوالده  
الشفا من باب ما يصح من النكاح وما يفسد إىل كتـاب الرضـاع، وأمت          : ومتمم

 املتوىف سـنة سـبع وتـسعني        -الشفا من الرضاع إىل البيع السيد العالمة صالح         
مد بن احلسن بن املهدي بن علي بن احملسن  بن اجلالل بن صالح بن حم    -وسبعمائة  

وصالح بن اإلمام إبراهيم والد علي بن صالح الداعي املعاصـر           . بن حيىي بن حيىي   
  .لإلمام حيىي بن محزة

                                   
يوسف بن عمر بن علي بن رسول التركمـاين الـيمين، ثـاين ملـوك الدولـة الرسـولية يف الـيمن، ولـد مبكـة             )  ١(

ة تعـز ســنة  وقامـت يف أيامــه فـنت وحــروب، تـويف بقلعــ   ) هـــ٦٤٧(هــ ويل بعــد مقتـل أبيــه سـنة    ٦١٩سـنة  
 .٢٤٤ -٢٤٣/ ٨عالم األ) . هـ٦٩٤(

 .متت .  الغبار :القسطل)  ٢(
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 ٦

  :الزلف
٥٢-وملَ ظلَّ نته الس حب واملهدي ابن ه  
  

  لَت جلُى نـ   ه مث انثن  ى و هـو  طـائ ع  
 :ئمة يف هذا البيت ثالثة أ:التحف  

 
اإلمام املتوكل على اهللا املظلل بالغمام املطهر بن حيىي بن املرتضى بن املطهـر          
بن القاسم بن اإلمام املطهر بن حممد بن املطهر بن علي بن اإلمام الناصر أمحد بـن              

  .%اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني 
ادع : ، وقد كان قال له اإلمام إبراهيم      ض بعد أسر اإلمام إبراهيم بن أمحد      

    فلما أسر اإلمام   . أنا غري داع أنت أنفع للمسلمني     : قال. افأنت أوىل مين وأكرب سن
  .دعا سنة ست وسبعني وستمائة

وملا رأيت أهل العصر قد ظهرت فيهم البدع، ونزل فيهم        : قال يف أثناء دعوته   
قيب أسر أمري املؤمنني املهـدي      اخلوف واتسع، وامتألت قلوب املؤمنني باجلزع، ع      

أجيبوا داعيكم،  : إىل أن قال  . لدين اهللا رب العاملني إبراهيم بن أمحد سالم اهللا عليه         
وهلم إىل العمل بالكتاب الكرمي وسنة : بعد أن قال . ولبوا مناديكم، واتبعوا هاديكم   

  :، وهي$ مث متثل بأبيات للناصر األطروش. #رسوله 
  شـيخ شــرى مهجتــه باجلنــة 

  
  واسنت مـا كـان أبـوه سـنه          

  ومل يــزل علــم الكتــاب فنــه  
  

  يقاتــل الكفــار واألظنــة    
  باملـــــشرفيات وباألســـــنة  

 لكرامة أكرمه اهللا ا يف بعض حروبه وإىل      ؛ويسمى هذا اإلمام املظلل بالغمام     
  :ذلك أشار يف البسامة بقوله
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 ٧

  ا ملـستتر  من دونه وغدت سـتر        من ظللته الغمـام الغـر حائلـة       
  .حجه_ مشهده يف دروان.  إليه سنة سبع وتسعني وستمائةقبضه اهللا

 . أمحد، وإبراهيم، واحلسن، والقاسم:أوالده

 
 .%واإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن املطهر بن حيىي 

ولـه  .  سنة إحدى وسبعمائة، ومكن اهللا بسطته، وافتتح عدن أبـني          :قيامه
 .سعةكرامات وا

املنهاج اجللي شرح جمموع اإلمام زيد بن علي أربعة جملـدات،        : من مؤلفاته 
. وعقود العقيان يف الناسخ واملنسوخ من القرآن، وفيه من علوم التفسري فرائد مثينة            

  :وله يف العربية الكواكب الدرية شرح األبيات البدرية، اليت مستهلها
ــ    هذي مقالة أهـل بيـت حممـد        ــحق ــك حبره ــارا وإن ا التي  
ــة لوصــيه ــنيب والي ــوت ال   م

    
   ا ومـن    بطلت عقودهم واختـار  

 .وله جمموع املهدي  
.  لثمان بقني من ذي احلجة سنة مثان وعشرين وسبعمائة عن سبعني سنةوفاته
وهو ووالده اإلمام املتوكل    .  يف العوسجة جوار اجلامع الكبري مبدينة صنعاء       مشهده

 .السابعةعلى اهللا اددان يف املائة 
  . احلسن:وله من الولد
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 ١

 
 اإلمام الواثق باهللا املطهر بن اإلمام املهدي حممد بن املطهر، وكان من             )١(وجنله

  :علماء العترة الزكية، وهو صاحب األبيات الفخرية اليت مستهلها
ــأقوال  ــوام ب ــستزلك أق ــال     ال ي ــات بإبط ــات حري   ملفق
٢(وغـري اآلل كـاآلل   فاآلل حق    اال ترتضي غري آل املصطفى وزر(  

ــا   ــتطهري أنزلت ــود وال   فآيــة ال
  

  فيهم كما قد رووا من غري إشكال  
    وهل أتى قد أتى فيهم فمـا هلـم  

  
  من اخلالئق مـن نـد وأشـكال      

  وهم سفينة نوح كل من محلـت        
  

   أهـواء وأهـوال    )٣(أجنته من أزل    
  واملصطفى قال إن العلم يف عقـىب     

  
   وخل الناصب القـايل    مفاطلبه ثَ   

املؤيد باهللا حيىي بن محزة، وختلى عن اإلمامة يف عصر اإلمام املهـدي   وكان يف أيام  
 .لدين اهللا علي بن حممد اآليت ذكره

ليعلم أدىن األمة وأقاصيها، القـاطنون      : وله خطبة بليغة أبان فيها ختليه، منها      
أنا ما كنا   بسفح البسيطة وصياصيها، بعد السالم عليهم اجلزيل ورمحة امللك اجلليل           

 إال إنالة حلق السابقني من األجداد واآلباء        حتملنا من األعباء إذ عميت عليهم األنباءُ      
ا وحسن أولئك رفيقا فنذكر باملأل األعلى ونفوز مـن األجـر            وأكرم بذلك فريقً  

بالقدح املعلى، فأىب اهللا أن جيعل البسط والقبض، واإلبـرام والـنقض، والرفـع              

                                   
 .أي جنل اإلمام املهدي )  ١(
 .السراب : اآلل)  ٢(
 .لضيق والشدة ا: األزل)  ٣(
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 ٢

والفرض، اإل يف مستودع سره، وترمجان ذكره، وويل يه         واخلفض، وإقامة السنة    
وأمره، ومنفذ ديده وزجره، علم الشرف األطول، وطراز العترة األهول، وصفوة           
املصطفى، وسبط األئمة اخللفاء، اخلليفة الويل، املهدي لدين امللك العلي، علي بـن     

  .إىل آخرها. حممد بن علي صلوات اهللا عليه وسالمه
  : أبيات مذكورة يف طراز قبته، منها$مام حيىي بن محزة وله يف اإل

  نـور النبـوة واهلـدى املتـهلل    
  

ــه ومل يتحــول     أرســى كالكل
  يف قبة نصبت على خري الـورى        

  
  ا وأشرف يف الفخار وأفـضل     قدر  

  وعلى اإلمامة والزعامة والنـدى      
  

  واد واجلود األثيـل األكمـل       
  وعلى السماحة والرجاحة والنهى     

  
  على املليك األوحـد املتطـول     و  

ـ          والعامل املتوحد املترهـب الـ
  

ــل     ــل املتبت ــمتعبد املتنف   ـ
          حيىي بن محـزة نـور آل حممـد  

  
  لب اللباب مـن الـنيب املرسـل         

 كشاف كل عظيمة ومالذ كـل       
  

ــ   ــل مؤم ــة ورجــاء ك   لملم
   ا يرجو النجاة من الـردى     يا زائر  

  
  عن قـربه وضـرحيه ال تعـدل         

  اح وقف بـه متـضرع     لذ بالضري   
  

  واطلب رضاك من املهيمن واسأل      
  حتيــا بكــل وســيلة وفــضيلة  

  
  ا يف علــو املــرتلوتنــال خــري  

 شرفت ذمار بقرب حيىي مثـل مـا         
  

  شرفت مدينة يثـرب باملرسـل       
  فليهن أهل ذمار حـسن جـواره       

  
  فيما مضى وكذاك يف املـستقبل       

  د ا مع اإلمام علي بن حمموقتل ولده علي شهيد%. 
ولـه الرسـالة املـشهورة      . وفاته سنة اثنتني ومثامنائة عن تسع وتسعني سنة       

  .بالدر املنظوم: املتضمنة ألنواع العلوم املسماة
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 ٣

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى           : قال فيها 
خليفته إمام وصالته على موالنا ملك اخللفاء ينهي عبده شكاية منه إىل الرمحن وإىل       

دهر يصابح بالعدوان وميا سي باخلسران ويضرب باخلذالن ضرب الكرة  الزمان من
سلبه احلركة كما يسلبها فعل األمر وألغـاين كمـا ألغـى            : إىل قوله . بالصوجلان

واوعمرو يتلون تلون الغول فأنا فيه كاحلرف املعلول إن دخل عليه اجلـازم بطـل           
يبدل يكلفين إخراج حرف  حترك وانفتح ما قبلوخلي مكانه من العمل وتعطل وإن 

 .الشفه من خمارج حروف االطباق وذلك تكليف ما ال يطاق
يلزمين إجياد فرع من غري أصل وتركيب نتيجة من غـري جـنس             : إىل قوله 

وفصل وانشاء نتيجتني من غري مقدمتني واحلكم حبق بال تبيني فله اختالف اجلد يف              
كألف بلى كان ألفا فكتبوه يا   صدقه، ولكنه جعلينحاالت إرثه وتلون احلرباء يف

 ا فرجع إىل اخلفض وأما لوه فعاد إىل الرفض وكتاء األفتعال واالبدال            وكان منصوب
  كعصى موسى إذا   : ا بدال حيمل الشاق، ويكلف املشاق إىل قوله       طورا بطاء وطور

حلركـة  إن ظهرت ا  : ضرب ا احلجر ينبجس وإن ضرب ا البحر يبس، إىل قوله          
ظهر السكون فاحلركة ال تكون أو كزوائد قالون ثبتت وصال  كمن السكون وإن

ا إن تالها القارون حيكم مبا ال يثبت يف األفكـار كمـا             مع السكون وحتذف وقفً   
 .حكمها السادسة ضرار خييب األمل وينسخ قبل إمكان العمل

ـ          : إىل قوله  سام، إىل  وال يصغى إىل مالم، كاجلوهر ال يقبل التجـزي واالنق
كاملضارع دخلت : ومن وثقت به زادين وهى كما زادوا للسكت ها إىل قوله    : قوله

  .عليه اجلوازم، والسكون له مالزم
  عسى جابر العظم الكسري بلطفـه     

  
  سريتاح للعظم الكـسري فيجـرب       
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 ٤

وساعد موالنا دهري فعظم عسري ورفع من دوين رفع خرب أن وخفضين خفـض              
مع احلاجة إىل اهلبات والفوائد حاجة الـذي وأخواـا إىل           : ارور مبن، إىل قوله   

أرسلت ابن عمر ى فيها وأمر أحال أهـل الكـالم           : الصالت والعوائد، إىل قوله   
مقدورا بني قادرين وأمرا بني أمرين والوقوع فرع الصحة واالحالة ليس هلا صـحة       

مرا بواو مزيدة سلبين أطراف بلدي تعميما سلب آخر املنادى ترخيما كما ساحموا ع
    يت ابن عمر انتهى، وما انتهى إىل ما انتهى            وضيق بسم اهللا يف ألف الوصل، فلو 

          واحتملت : إىل قوله . ا من قبله  وما ارتفع إيل ما ليس من أهله فقد لبثت فيكم عمر
كالصفة ال تعمل على اإلنفـراد      : إىل قوله . اإلعراض احتمال اجلواهر يف األعراض    

وسبب حمنيت جعل ذنبا ال يغفـر وحوبـا ال   : لى البلد، إىل قوله  كان الولد سورا ع   
  ._ يكفر والتوبة للذنب مسقطه وانكار اسقاطها سفسطة

أما أنا فلو وجدت يومئذ الناصر ما فارقت الناصر، ولـو متاثلـت             : إىل قوله 
االعتقادات واتفقت اإلرادات ما خالف أبو هاشم أباه يف الصفة األخـص وملـا              

أجازت األمة احملمدية أكل امليتة خوف املنيـة        : إىل قوله . إال بالنص جازت اإلمامة   
وشرب املدام إن أفرط األوام وأباح الشرع يف القتال قتل الترس وإن كـان مـن                
األطفال خوف االستئصال وأنا خشيت الزوال، ففديت القدم بالنعال وكنت منـذ        

 ا إيل ومتعطفً  كنت ناظر حلال وناصـبة لالسـتقبال      كالواو تدخل لالبتداء وا    ا علي
ومبعىن أن والعطف واالقسام والعدد التام وسائر األقسام فلما خاب ظين وأعرضت            

 على اجلاللة، بعد أن كان معي لكل حالـة          عين أصبحت كباء القسم ال تدخل إالَّ      
  .آلة

عادات السادات، سادات العـادات، ويغـشى سـاحات أهـل           : إىل قوله 
  :السماحات
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 ٥

  فما شئت يف حقي من اخلري فاصـنع          مـي وأنتـهي   إىل هاهنا أي كال   
  :الزلف
٥٣-وجالعلومِ م  الب حر  حيىي بن  محزة  

  
  ــو عارضهــوام ــام واُهللا األق   ع س

 سامع يف حق اهللا مبعىن عامل، وكذا مبصر ومسيع وبصري ومدرك، والكالم             :التحف  
 .عليها مبسوط يف مواضعه

 
هو اإلمام املؤيد باهللا أبو إدريس حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف               
بن علي بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن إدريس بن جعفر الزكي بن علي النقي بن                 
حممد التقي اجلواد بن اإلمام علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بـن               

  .%بن احلسني السبط بن اإلمام الوصي حممد الباقر بن سيد العابدين علي 
هذا اإلمام من منن اهللا على أرض اليمن، وأنواره املضيئة يف جبني الزمن، نفع              
اهللا بعلومه األئمة، وأفاض من بركاته على هذه األمة، وله الكرامـات البـاهرة،              

 .والدالالت الظاهرة
 .عمائة بعد وفاة اإلمام حممد بن املطهر سنة تسع وعشرين وسب:قيامه

ا وحث اخللق على إجابته وأقـسم   قام خطيب)١(العلماء وملا بلغت دعوته بعض
وقد ذكر والـدنا اإلمـام     . باهللا ما يعلم من أمري املؤمنني إىل وقته من هو أعلم منه           

 من كراماته %املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم احلسيين احلوثي يف ترامجه آلبائه            
آخر املوعظة احلـسنة، وقـد ذكـر      ذلك يف ما يكفي ويشفي، وقد ذكرت$

                                   
 .أفاد شيخانا املصنف أيده اهللا أنه العالمة حممد بن سليمان بن أيب الرجال )  ١(
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 ٦

  .كرامات اإلمام وخصائصه علماء األمة
 اللهم يا من هو املتعايل جبالل العظمة والكربيـاء، واملـستويل            :ومن وصيته 

بسلطان القدرة على ملكوت األرض والسماء، والباسط جلناح الرمحة لكل من بعد            
ور وجهك الذي مأل األرض     من خلقه وقرب ودنا، أسألك بكلماتك التامات، وبن       

وات، أن ترحم عن النار وإصالء اجلحيم رؤسا تضعـضعت وتـصاغرت            اوالسم
  .إىل آخر مناجاته لربه. هليبتك، وأال تشوي ا وجوها قد خشعت من خشيتك

لإلمام قتل الناس   : $ومن كالمه املروي يف اية التنويه للهادي بن إبراهيم          
ى الطريقة الوسطى مقتفني آلثار أئمـة العتـرة         حىت يتركوا املنكرات، وحيملهم عل    

  .انتهى. %
يف أصول الدين الشامل أربعة جملدات، والتمهيـد جملـدان،          :ومن مولفاته 

والنهاية جملدان، واملعامل الدينية جملد، واإلفحام للباطنية جملد، ومشكاة األنوار جملد،           
ب احلـاوي ثالثـة     كتـا : ويف أصول الفقه  . والتحقيق يف التكفري والتفسيق جملد    

قتصاد جملد، واحلاصـر    اال: ويف النحو . ن، واملعيار جملد  جملدات، والقسطاس جملدا  
جملد، واملنهاج جملدان، واألزهار جملدان، واحملصل شرح املفصل أربعـة جملـدات            

الطراز ثالثة جملدات، وله كتاب الديباج الوضي       : ويف املعاين والبيان  . حنوي وصريف 
 نتصار مثانية عـشر   اال: ، وله يف الفقه   -نهج البالغة   رح ل  ش -شرح كالم الوصي    

ختيار جملدان، وله األنوار املضيئة شرح األربعـني  جملدا، والعمدة ستة جملدات، واال 
السيلقية، واإليضاح يف علم الفرائض، وغري ذلك، وكان يسمي مصنفاته التعـاليق            

  .دد أيامهتواضعا وهي اليت اغترفت منها العلوم، وبلغت كراريسها بع
 سنة تسع وأربعني وسبعمائة، عن اثنتني ومثانني سنة، مشهده مبدينـة            :وفاته
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 ٧

 . إمام علم وهدى:ذمار، وكان يسمع وقت وفاته نداء لفظه
 اهلادي، واملهدي، وحممد، وأمحد، واحلـسني درجـا، وعبـداهللا،           :أوالده

 .وإدريس، وعقبه من اهلادي وحممد
عابـد   من اجليل والديلم الشريف العامل ال      وخرج لزيارة اإلمام حيىي بن محزة     

 بن الناصر   -ورة فمثناه حتتية فراء مبعىن سيد      مبيم مكس  -اتهد الراسخ أمحد بن مري    
، فوجد اإلمـام    %ينتهي نسبه إىل احلسن بن زيد بن احلسن بن علي           ) احلسين(

حيىي قد تويف، وأوصل نسخة اجلامع الكايف جامع آل حممـد إىل الـيمن وعليهـا                
  .طوط العلماء من الزيدية ووقفها على املسلمنيخ

 
ومؤلف اجلامع الكايف هو السيد اإلمام أبو عبداهللا حممد بن علي بن احلسن بن  
علي بن احلسني بن عبدالرمحن بن القاسم بن حممد البطحاين بن القاسم بن احلـسن   

:  النبالء فقال مـا لفظـه      ، وقد ترجم له الذهيب يف     %بن زيد بن احلسن السبط      
إىل أن . )٢( مسند الكوفة أبو عبداهللا حممد بن علـي    )١(اإلمام احملدث الثقة العامل البقية    

مث . ا فيه علم األئمة بالعراق فاجتمع فيه مامل جيتمع يف غـريه      العلوي مجع كتاب  : قال
س عد اآلخذين عنه ومن أخذ عنهم، وترجم له يف تاريخ اإلسالم يف أهل وفيات مخ      

ومولده يف رجب سنة سبع وستني وثالمثائـة، وكـان          : وأربعني وأربع مائة، قال   
  .انتهى.  خرج عنه احلافظ الصوري،حافظا

                                   
 .يف السري الفقيه )  ١(
 . وما حتته خط ال يوجد فيه ٦٣٦/ ١٧سري أعالم النبالء )  ٢(
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 ٨

وله كتاب حي على خري العمل احلافل بروايات التأذين ا عن رسـول اهللا               
 والصحابة والتابعني رضي اهللا عنـهم، وقـد أورد          % وسادات آل حممد     #

  .القاسم يف االعتصامأغلب ما فيه اإلمام 
 : األقوام املشار إليهم فهموأما

 
 وقـد تقـدم     ،اإلمام الناصر علي بن صالح بن اإلمام إبراهيم بن تاج الدين          

إين قد تـسنمت    : يف سرية جده اإلمام إبراهيم بن تاج الدين قال يف دعوته          . ذكره
 خارج عن استحقاقها، وقد لـزمتكم       غارب هذه الدعوة مستكمال لشرائطها، غري     

  .إىل آخر كالمه. اإلجابة ولكم البحث واإلختبار
بـن  قال اإلمام الناصر صالح    :  الغمة قال السيد اهلادي بن إبراهيم يف كاشفة      

 ألنه األسبق بالدعوة، وكالمـه داع  ؛عليهم اختباره وكان الواجب: علي بن حممد
انتهى كالم الناصر، وعـضده الـسيد       . إىل الصواب، سالك منهج السنة والكتاب     

العالمة حيىي بن احلسني صاحب الياقوتة، والفقيه العالمة حيىي بن حسن البحيـبح،             
 . وال عقب له)١(مشهده بسودة شظب

( 
واإلمام املتوكل على اهللا أمحد بن علي الفتحي، وقد تقدم ذكره يف سرية جده 

                                   
)١  (ن عمران مدينة يف ذروة جبل حجاج، تقع يف الشمال الغريب م    : - بضم السني املهملة     - ودة شظب س

 . كم٤٤مبسافة 
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 ٩

، والذي أعلم له من الولد السيد العالمة العابد الزاهد حممد           )١(ياإلمام الناصر الديلم  
واإلمام . بن أمحد، وهو من الذين حضروا بيعة اإلمام علي بن املؤيد رضي اهللا عنهم    

  .الواثق باهللا املطهر بن حممد، وقد تقدم
  :وهذا على ما أفاده يف البسامة حيث قال: قلت

ـ         جاءت مبنشور من السري   ـفتحي      ويف علي وحيىي واملطهـر والـ
  وكان حيىي هو احلرب الذي ظهرت     

  
  علومه كظهور الوشي يف احلـرب       

  وما ابن محـزة إال عـامل علـم          
  

  خمائل اليمن الحت فيه من صـغر        
  .$أن الواثق ما قام إال بعد وفاة اإلمام حيىي  : ويف طبقات الزيدية  

  :الزلف
ـ  راص الن ه وابن  علي اموقَ-٥٤   يذ الَّ
  

ـ  بيدأُ   ت بيمناه  األمـور   الـشنائ ع  
، وفاقا أبناء  ا وعدالً  يف هذا البيت اإلمامان اللذان مأل اهللا ما األرض قسطً          :التحف  

 . ونبالًزماما فضالً

(  
اإلمام املهدي لدين اهللا علي بن حممد بن علي بن منصور بن حيىي بن منصور               

 بن علي بـن     -ا لكثرة حجه  ه عبداهللا ومسي حجاج    وامس -اج  بن املفضل بن احلج   
حيىي بن القاسم بن اإلمام الداعي إىل اهللا يوسف بن اإلمام املنصور باهللا حيـىي بـن           

  .%اإلمام الناصر أمحد بن حيىي 
                                   

املتوكل على اهللا الـداعي أيـام اإلمـام حيـىي بـن محـزة، وهـو أمحـد بـن علـي بـن            : الذي تقدم للمؤلف قوله   )  ١(
، املتـوىف سـنة سـبعمائة ومخـسني، مـشهده      $مدافع بن حممد بن عبداهللا بن حممد بن احلسني بن اإلمام         

 .برغافة
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 ١٠ 

 .شهر ربيع اآلخر من سين مخسني وسبعمائة  يوم اخلميس آخرقيامه
واعلم أرشدك اهللا أن لكـل      :  صفاته قال السيد اهلادي بن إبراهيم الوزير يف      

إمام فضال وهداية، وجهادا وعناية، ومجع اهللا لإلمام املهدي متفرقات الفـضائل،            
وأعطاه مامل يعط أحدا من األواخر واألوائل، ورزقه قبوال يف القلوب على افتراقها،             

 اهللا به   ومتاما يف حمبة اجلهاد معه على احماقها، فانقادت له قلوب أهل الزمان، وأحيا            
ما اندرس من معامل األديان، وبرقت أسارير دعوته املهدية، فهدج إليهـا الكـثري،            

. ودرج إليها الصغري والكبري، وتطلعت إليها الكعاب، ونطقت بفضلها آي الكتاب          
  .انتهى. وكان يشبه باملالئكة ملا خصه اهللا به من البهاء وأمت له من النور: مث قال

 )١( يبست يده فمسح عليها اإلمام ورتـب        أن رجالً  :وله كرامات جليلة منها   
 .فأنشأ اهللا فيها احلياة

وتويف يف شهر   . ابتلي يف آخر أيامه بأمل الفاجل فاشتد عليه حىت ذهب إدراكه          
ربيع األول سنة أربع وسبعني وسبعمائة بذمار، بعد قيام ولده بسنة، وعمره تـسع             

غريب قبة اإلمام اهلادي، وهي املعروفة      وستون، مث نقله ابنه الناصر إىل صعدة، وقبته         
بقبة الشريفة، والشريفة هذه ابنته فاطمة بنت اإلمام مجعت بني العلـم والـورع              

كتاب النمرقة  : ومن مؤلفاته . وهو خال اإلمام أمحد بن حيىي بن املرتضى       . والعبادة
  .الوسطى

  

                                   
 .الدعاء ويعين قرأ من القرآن )  ١(
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 ١

)(  
واإلمام الناصر لدين اهللا صالح الدين حممد بن اإلمام املهدي لدين اهللا علـي              

 .بن حممد
          وأداء فرائض رب العاملني سنة ثالث وسبعني وسبعمائة، يف ،

أيام أبيه ملا مر من بلواه، فأيد اهللا دولته، ومكن بسطته، وأعز رايته، وأعلـى بـه                 
كلمته، ومن مقاماته اليت أحيا ا ربوع الدين، وأمات رسوم امللحدين، يوم املنقب،  

قال السيد مجال الدين اهلادي بن إبراهيم الـوزير  . ا وألف قتيلكانت القتلى فيه نيفً   
  :يف ذلك اليوم قصيدته اليت صدرها

ــر األر ــك ذك ــع األدراسدع عن   ب
    

  :إىل أن قال
ـ          بلد الطغـام الفرقـة األجنـاس          دواذكر لنا فـتح اإلمـام حمم

  أفىن اإلمام الباطنيـة عـن يـد       
  

  وحمى رسوم الكفـر واألدنـاس       
  الناصــران مــن األئمــة دمــرا  

  
  فرق الردى والكفر شـر أنـاس        

  ا نغــاش واملنقــب البــسايومــ  
  

  فرق الضالل مالبـس اإلبـالس       
 .إىل آخرها  

  ومل يزل حامي   ملنار املسلمني،    اا حلوزة الدين رافع ا لشرائع سيد املرسلني   واعي .
إىل أن أحلقه اهللا بسلفه املطهرين سنة ثالث وتسعني وسبعمائة، وعمـره ثـالث              

 .علي، وعبداهللا، واحلسن: أوالده. ومخسون سنة، مشهده مبدينة صنعاء
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 ٢

    ويف عصر اإلمامني إمام العاد وختام الزهاد العامل الرباين مفخـرة الـيمن،         ب
يم اآلثار والسنن، إبراهيم بن أمحد الكينعي رضي اهللا عنه، املتوىف سنة ثـالث              ومق

وقد ألف السيد العالمة حيىي ابن املهـدي يف     . وتسعني وسبعمائة، قربه غريب صعدة    
، »صلة اإلخـوان  «ا مساه    كتابا مفرد  %كراماته ومقاماته وأخباره مع اإلمامني      
  .ل أعاد اهللا من بركام آمنيويف ذلك العصر كثري من األعالم واألبدا

  :الزلف
٥٥-وقد سبق  املهدي   من غيث  علمه   

  
   ومن حبره    الزخار تصفو الـشرائ ع  

 :التحف  

) ( 
يف هذا البيت من ارتضع من العلوم لباا، واكترع من جلج البحار عباـا،              

املرتـضى   احلسن أمحد بن حيىي بن املرتضى بن أمحد بناإلمام املهدي لدين اهللا أبو 
بن املفضل بن منصور بن املفضل الكبري بن عبداهللا احلجاج بن علي بن حيـىي بـن      

بن اإلمام الناصر لدين اهللا أمحد بـن         حيىي   القاسم بن يوسف بن اإلمام املنصور باهللا      
 .%حيىي بن احلسني بن القاسم 

، وله من العمر مثاين عـشرة  $ ر صالح الدين  د وفاة اإلمام الناص    بع :قيامه
 اهلادي بن إبراهيم يستعطف علي بـن   قال. سنة، وأسره علي بن الناصر كما تقدم      

  :صالح يف حال حبس اإلمام
  ثوى ملك األئمـة مـن علـي       

   
  كرمي األصل مـشهور الكرامـه       

  خري من ركـب املطايـا      صالح   
  

  وأشرف مـن تتـوج بالعمامـه        
   وشـام  فماج الناس مـن ميـن       

  
  كموج البحـر يلـتطم التطامـه        
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 ٣

ــا ووىل  ــات راعين ــالوا م   وق
  

ــه شــاٌء   ــنحن عقيب ــسامهف    م
       ـ ختطفنا الـذئاب عقيـب م   كلْ

  
        عامـه دعا ورعا وكـان لنـا د  

  فمن للناس بعـدك يـا صـالح         
  

  يقيم لنا اهلدى بعـض اسـتقامه        
ــا رأت الكراســي   ــال واهللا م   ف

  
ــ   ــة زعيم ــة والزعام   ا للخالف

  ر أكـرم آل طـه     سوى املنـصو    
  

ــه    ــم عالم ــاهم وأعاله   وأتق
  وأكرم يوم جـود مـن خـضم         

  
  وأقدم يوم حـرب مـن أسـامه         

  تفرس فيه أهـل الفـضل حـىت         
  

ــامه    ــالم ش ــا ولإلس   رأوه هل
  ومل يستعملوا يف احلـق جهـالً        

  
  ــهم ب ــوال يف دين ــههلَ    النعام

 فعارضــنا قرابتنــا بــرأي    
  

ــه     ــه ندام ــب يف عواقب   تعق
   م إليــهفالطفهــم وقــر  

  
  واسبغ فـوقهم ظلـل الكرامـه        

ــر   ــد قه ــو بع   وجــادهلم بعف
  

  وعوضهم من املـوت الـسالمه       
ــا    ــدون انتقام ــازوه يري   وج

  
  بِطَّفــذاقوا مــن مــشانتقامــهه   

  عفا والسيف يركع يف اهلـوادي       
  

  ويسجد حـده يف كـل هامـه         
  فكان الظـافر املنـصور لكـن        

  
ــستظامه    ــود امل ــم القي   أذاقه

ــه فــداك      أيب وأمــيفقلــت ل
  

ــه    ــة والرحام ــف بالقراب   تلط
  :وبعدها  

      افإن املـصطفى أعفـى قريـش  
   

  وأطلقهم وقـد كرهـوا مقامـه       
ـ          اهم عـن داره أقـصوه ظلم  

  
  ورامـوا يــوم فـارقهم محامــه    

ــن   ــه ولك ــك قرابت ــم يهل   فل
  

  أراهـم مــن طالقتـه ابتــسامه    
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 ٤

  واخت النـضر وافتـه بـشعر      
  

ــه   ــا كالم ــا وأنطقه ــرق هل   ف
  حـديث مـستفيض   ويف الشيما     

  
  عفا واملوت أقـرب مـن مثامـه         

  فــإن الــسيد املهــدي مــنكم  
  

ــة    ــه الفخام ــق ل ــة حت   مبرتل
  أمل يك جـدك املهـدي خـاال         

  
  له وكفـى بـذلك يف الرحامـه         

  اســألتك أن تــربد منــه ســاقً  
  

ــ   ــهحنيفً ــده أوهــى عظام   ا قي
ــذاالً     ــواال وابت ــعه ن   وأوس

  
  ــه ورو ــامي أوام ــودك اهل    جب

   لــه شــجونفــإين واحلــديثُ  
  

  وليس تليق يف الـدين احلـشامه        
   شـفيق  )١(نصيحة وامق خـدن     

  
  حمــب لــيس حيتــاج القــسامه  

  أخاف إذا اسـتمر القيـد فيـه         
  

  ــد ــيء مقي ــهجت ــوم القيام   ا ي
ــب   ــأي ذن ــه ب ــسألك اإلل  في

  
  تقيــده وحتبــسه ظالمــه    

  فإن مـن الظالمـة منعـه مـن          
  

ــصالةَ متكُّ   ــه ال ــستدامةن    امل
   يـصلي  ففك القيد عنـه كـي       

  
ــه    ــن قام ــدير هل ــان ي   بأرك

ــ   ــه باب ــق دون ــوأغل   اا حفيظً
  

  وكلــه إىل احلفاظــة والرســامه  
      آء حتكـي  وهاك قـصيدة غـر  

  
  إذا جئت الغضا ولـك الـسالمة        

 الولد العالمة األديب حممد بن أمحد الكبسي قصيدة على هذا الوزن            وقد كتب إيلَّ    
  :صدرها

  دعــا ذكــر النــداما واملدامــه
   

ــاء ا   ــهوإذك ــرمي رام ــرام ب   لغ
ـ          اوحيو ا حجـة اإلسـالم حق  

  
ــه   ــضائل والعالم ــرباس الف   ون

                                     
 .أي صاحب حمب)  ١(
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 ٥

  وبدر اآلل مـن أحيـا هـداهم       
  

  ا يف بـين احلـسنني شـامه       وفذ  
  .١٠٩والقصيدة بتمامها يف ديوان احلكمة ص  

تويف بالطاعون الكبري يف صفر سـنة   . مث أطلق من احلبس سنة إحدى ومثامنائة      
 )١( مشهده بظفري حجـة    ،موت علي بن صالح بدون شهر     أربعني ومثامنائة عقيب    
 .عمره مخس وستون سنة

أنه وضع يده الشريفة على صيب قد بلغ احللم وهو أخرس   :$ومن كراماته   
قل ال إله إال اهللا، فنطق ا الصيب مفـصحا حـىت      : ال يتكلم مث تال عليه، مث قال له       

  .مسعه أهل اجلمع
انتزعه من اإلنتصار لإلمام حيىي والبحـر        كتاب البحر الزخار،     :ومن مؤلفاته 

كتاب معيار العقـول  : الزخار يشتمل هو ومقدماته على جل علوم اإلجتهاد، منها       
وشرحه منهاج الوصول يف األصول، وكتاب رياضة األفهام يف علـم اللطيـف،             
وشرحه دامغ األوهام وكتاب الغايات وله املكلل شرح املفصل حنوي وصريف ومنت            

األنوار الناصـة   : حه الغيث املدرار أربعة جملدات يف الفقه، ويف السنة        األزهار وشر 
القاموس، والفائض، ويف أصول    : على مسائل األزهار، والقمر النوار، ويف الفرائض      

نكت الفرائد، وكتاب القالئد، وامللل والنحل، وشرحه املنية واألمـل، ويف           : الدين
 ر، والشافية شرح الكافية، وتـاج      الكوكب الزاهر، شرح مقدمة طاه    : االنحو أيض

اجلواهر والدرر  : ويف السري . التكملة: علوم األدب، وإكليل التاج، ويف علم الطريقة      
  .يف سرية سيد البشر، وشرحها يواقيت السري، وغري ذلك

                                   
 . كم١٧ جبل وبلدة يف اجلهة الشمالية من مدينة حجة مبسافة :ظفري حجة)  ١(
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 ٦

ويوجد يف مؤلفاته الكالمية اختيار أقوال للمعتزلة ال توجب التضليل، والذي           
 ذلك العصر تأولوا كالم املعتزلة ومحلوه على أحسن         يظهر أن اإلمام وغريه من أهل     

احملامل، فلما صح هلم ذلك جعلوا تلك األقوال هلم، على أنه خيطـئهم يف مـسائل            
عدة، فأما اإلمام فال حيتاج كالمه إىل تأويل، ألنه مصرح بأن ليس املـراد مـثال                

، فلـم   )١(و ذلك بثبوت ذوات العامل يف األزل إال تعلق العلم ا واحلكم عليها، وحن           
إن مل يكن مقصودهم إال ذلك فلم ال يقولون         : يبق إال اخلطأ يف العبارة، لكن يقال      

هي ثابتة يف القدم، فما بال الفرق بني األزل والقدم، ألن اهللا سبحانه وتعاىل عامل مبا   
كان وما يكون، ومامل يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم اهللا ال يقتضي التخيل               

§{&والتصور   øŠs9  ÏµÎ=÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9$# ^]فإن كـان    ]١١: الشورى ،
 وقد صرحوا بأـا غـري ثابتـة يف      -قصدهم بالثبوت هو صحة العلم ا وحنوها        

ا مقتضى كالمهم أن اهللا ال يصح أن يعلمها يف القدم، وهـل هـذه إال     فإذً -القدم
نا أنه ال يعلمها يف القدم، أي ال يعلمها كائنة أو           إمنا أرد :  ال حمالة فإن قالوا    ،جهالة

$&: موجودة، على معىن قوله تعاىل     £ϑ s9 uρ ÉΟn=÷ètƒ ª!$# tÏ% ©! $# (#ρ ß‰yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ ^] آل عمران :

، أي جماهدين، ألنه مل يكن قد وقع منهم جهاد، وإمنا هو متوقع، أفاد ذلـك                ]١٤٢
 احلسني عليهما السالم يف املـسترشد يف        ، قال اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن       »ملا«

حبث صفات األفعال، وقد كان سبحانه وجل عن كل شأن شأنه وملا يفعل اجلـود      
 حيث كانـت    )ملا(ـوالرمحة، والعفو واإلحسان والنعمة، مث فعلها، فأتى اإلمام ب        

هذه األفعال من اهللا متوقعات، وأما أم سيجاهدون أو ال جياهدون فهـو يعلمـه            

                                   
s's!t“ø9 (�χÎ&:كاألخبار عنها، كقوله تعاىل)  ١( y— Ïπtã$ ¡¡9 $# íó x« ÒΟŠÏà tã  ^]متت. ]١: احلج. 
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 ٧

فعلى هذا أما يف األزل فقد علمها كائنة موجـودة، فـإن         : ل وعال، قلنا  كذلك ج 
فقد وقعتم  : بأا ثابتة يف األزل دون القدم حتاشيا ودفعا لإليهام، قلنا         : إمنا قلنا : قالوا

  : فيما هو أشد، وكنتم كما قال
  وكنــت كــاألوي إىل مثعــب

  
ــ   ــن س ــوائال م ــدبم   ل الراع

كيك الفالسفة يف التعلق، وأنه حمال تعلق العلـم         والذي تقرر أن أصل هذا كله تش        
والقدرة باملعدوم، فأما هم فثلموا السور وبنوا على هذا قدم العامل، وأما املعتزلـة              

بل ذوات العامل ثابتة يف األزل، ليصح تعلـق العلـم ـا،             : أعين مجهورهم فقالوا  
ان والثبـوت   وليست مبوجودة وال أعياا، واصطلحوا على حقائق للذوات واألعي        

والوجود، وغري ذلك مما هو مشروح يف علم الكالم، هذا هو الـذي أداهـم إىل                
  .املناقضات، والقول الطويل العريض يف الذوات والصفات

أما تشكيك الفالسفة قطع اهللا دابرهم يف التعلق، فاجلواب احلاسم هو ما            نعم،
م حتتج يف التعلـق إىل      نشاهده من احلوادث اليومية بالعيان، وندركه بالوجدان، فل       

 أضل من النعم، وقد تـبني باألدلـة         - يف نظرهم    -الوجود يف القدم، وثبت أم      
القاطعة إحداث العاملني، وإخراجهم من العدم احملض إىل الوجود احملقق اليقني، وقد            
اضطرم حىت عدلوا إىل إثبات العلل وتأثري اإلجياب، وقد رد اهللا جل جالله عليهم              

$!&: ىلبقولــه تعــا ¨Β öΝ åκ –E‰uη ô©r& t, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝ ÍκÅ¦àÿΡ r& $tΒ uρ àMΖ ä. 

x‹Ï‚−GãΒ t,Íj#ÅÒ ßϑ ø9 $# #Y‰àÒ tã^]ومما نقض عليهم به يف اسـتدالهلم علـى          ]٥١: الكهف ،
ثبوت الذوات بالعلم، أنا نعلم بالنفي، كنفي الشريك، واحملال، وحنو ذلك ممـا ال              

يب بأجوبة ركيكة ليس هذا حملها، وهذه الفروق واإلصطالحات مما ال           يثبت، وأج 
ا أو غريه، وكـذلك     يعلم يف الوضع اللغوي وال الشرعي، سواء كان الوضع توقيفً         
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 ٨

خوضهم وتطرقهم باألوهام يف األمور اليت ضربت دوا حجب الغيوب، وتقحمهم        
بأا عنـدهم أمـور     يف السدد اليت حارت عندها األفهام، وإن كان قد تؤول هلم            

فمـا هلـم    : اعتبارية، واصطالحات سابرية، ليست بأكثر من التعبري، لكن يقـال         
   ا، بسبب هذه اخلياالت وما باهلم والتوسط بـني         والتضليل والتخطية لبعضهم بعض

الفالسفة واألئمة، وهم يزعمون أن علمهم مأخوذ من علم أهل البيـت، وأـم              
 أمري املؤمنني علي بن أيب      #وصي رسول اهللا    أخذوا قواعد العدل والتوحيد عن      

طالب، وال شك أم كذلك أخذوها عنه، ولكنهم أحدثوا يف ذلك مامل يكن منه،              
أيظنون أنه خفي على حجج اهللا من أهل بيت النبوة ما أثبته الفالسفة احلائرون من               

ها واهللا  اخلياالت اخلارجة عن حدود العقول، اليت قطعوا فيها أعمارهم فلم يقفوا من           
على حمصول، بل أوردم بضعف إدراكهم موارد اإلشراك، وقادم حبريـم إىل            

       ولنعد . اا كما باينوه حبدوثهم خلقً    مهامه اهلالك فسبحان من باين خلقه بصفاته رب
  .إىل ما حنن فيه فهذه مفاوز خترج إىل أودية التيه

، من ذلـك     يف باب املنظوم جمال رحب، ومقال عذب       $ولإلمام املهدي   
  : مطلعها، ضمنها تعداد األنبياء صلوات اهللا عليهم،قصيدته املسماه الزهرة الزاهرة

  أمن نكبات الدهر قلبـك آمـن      
  

   ساكن )١(ومن روعات فيه روعك     
 من حمن الدنيا %وهي حنو مائة بيت وله الدرة املضيئة يف ذكر ما نال أهل البيت            

  :الدنية صدرها

  أرسلت دمع سحائب األحـداق        لــوميض بــرق الح للمــشتاق

                                   
 .متت من املؤلف أيده اهللا. القلب، ويصح أن يراد هنا األمران : وبالضم . الفزع : - بالفتح - الروع)  ١(
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 ٩

، وله خماطبا لبين الفواطم، وما أحقهم بلـزوم تلـك           )١(وقد مر لنا ذكر بيتني منها     
  :املكارم، وأخلقهم بقبول النصح من إمامهم العامل املرشد إىل أعال املعامل وهي

  أقام على كسب املعاصي وأخلدا        إذا ما رأيـت الفـاطمي متـردا       
  ب عـزه  فذاك الذي ملا اكتسى ثو    

  
  تبدل أثواب الـدناءة وارتـدى       

  فيا سـوأتا للفـاطمي إذا أتـى         
  

  أسري املعاصي يوم يلقـى حممـدا        
  فلو مل يكن إال احليـاء عقوبـة         

  
  ومل خيش أن يصلى اجلحيم خملـدا    

ــم وازع   ــه واهللا أعظ ــان ل   لك
  

  عن النكر والفحشاء كهال وأمردا      
         افقل لـبين الزهـراء إن حممـد  

  
  تقـاء وشـيدا   بىن لكم بيـت ال      

    ا بعـده الـذي    وإن أباكم حيدر  
  

  محاه وقد قامت إىل هدمه العدى       
  فال دموا بنيان والـدكم وقـد        

  
  حتسى أبوكم دونه جرع الـردى       

   فىت يف العـاملني فـىت أتـى        رشفَ  
  

  وقد أصلحت كفا أبيـه فأفـسدا       
  : حق وهي مناصحا لولده بأبيات مل يسبقه ا سابق، ومل يلحقه إليها ال$وقال   

  امسع هداك إله اخللق يـا ولـدي       
  

  وصية لك من خـري الوصـيات        
ــة    ــاوات مركب ــايل مس   إن املع

  
  واتاسبع كتركيبه السبع الـسم      

ـ          عقل وحلم وصرب واألناة مع ال
  

  ـعلم الغزير وإخالص الـديانات      
  مث املروءة فاحرص يف ارتقاء مـرا        

  
  قيها وال تشتغل عنـها بلـذات        

   يـصاحبها  فكل لـذة عـيش ال       
  

  نيل املعايل فمن عيش البـهيمات       
                                     

ة اإلمـام  والثـاين يف سـري  . إخل... وسـليله بالبـصرة   : األول يف سرية اإلمام إبـراهيم بـن عبـداهللا، وهـو قولـه      )  ١(
 .البيت، متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل... والقاسم بن علي : القاسم بن علي العياين، وهو قوله
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 .انتهى وهللا دره، وقد اخترت إيرادها إيثارا لواجب النصح نفع اهللا ا
احلسن، وهو مؤلف سريته ال عقب له، قال العالمة حممد بن علـي              :أوالده

وكان من الفضالء األعيان أهل العلم الغزيـر واإلتقـان،          : الزحيف رضي اهللا عنه   
، وهو من عباد اهللا الصاحلني واألخيار املفلحني، مجع هذا الشرح وهو            ومشس الدين 

  .انتهى. باق
  :الزلف

٥٦-  وبرز   آلِ ارِ يف مـضم   حممـد   
  

  ع دارِ  بالفـضلِ  ي اخللقِ فهادعلي ٌّ   
  : يف هذا البيت:التحف  

 
 بن جربيل بن فقيه آل حممد       اإلمام اهلادي إىل احلق أبو احلسن علي بن املؤيد        

املؤيد بن ترمجان الدين أمحد امللقب املهدي بن األمري مشس الدين الـداعي إىل اهللا               
حيىي بن أمحد بن حيىي بن حيىي بن الناصر بن احلسن بن املعتضد باهللا عبـداهللا بـن                  

 بـن   اإلمام املنتصر لدين اهللا حممد بن اإلمام القاسم املختار بن اإلمام الناصر أمحد            
  .%اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم 

 -بعد أياسه من خروج اإلمام املهدي من حبس علي بن صالح         - دعا إىل اهللا  
سنة ست وتسعني وسبعمائة، فحمل الكتاب والسنة، وسل على أعداء اهللا الصوارم            

   اإلمـام املهـدي   ر آبائه األئمة، وبعد خـروج   املرهفات واألسنة، وأحيا مآث $ 
بسعايته سلم األمر له، روى ذلك اإلمام عز الدين ابن احلسن عن والـده عليهمـا     

  .السالم كما يف مآثر األبرار وغريه، واعتكف على إحياء العلم الشريف
وكانت دعوة اإلمام علي بن املؤيد جرة قطابر وجدد اهللا ما الدين يف املائة    
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 ١١ 

  .الثامنة
اعة من الرؤساء أظهروا اخلالف له فبينما هم يتراجعون          أن مج  :ومن كراماته 

لديه يف املكان اخنسف جانب السقف الذي هم عليه واجلانب الذي هو عليـه مل                
 وألئمة اهلدى من الكرامات ما يطول ذكره ويشق حصره، وإمنا نشري            .يصبه شيء 

 .املقام من اإلختصار إىل يسري مما حيضر حسبما يقتضيه
جلمعة املسفرة عن يوم عاشوراء من احملرم سنة ست وثالثني          ليلة ا :$وفاته  

ومثامنائة، عمره مثانون سنة، مدة قيامه بأعباء اإلمامة أربعون سنة، قربه مياين مسجده 
 .الذي أسسه جرة فلله

 عزى اإلمام املهدي أوالده فيـه،       $وملا تويف اإلمام اهلادي علي بن املؤيد        
قال قدس اهللا روحـه، ونـور   : ه يف كتبه يقول  وقضا ديونه، وكان إذا عرض ذكر     

  .ضرحيه
 املؤيد، وحممد، واحلسن، وأمحد، وصالح، واملهـدي، وإبـراهيم،          :أوالده

  .وداود، وأبو القاسم، واحلسني
)( 

وممن بايعه األخوان السيدان احلافظان اهلادي بن إبراهيم بن علي بن املرتضى            
ر بن حممد العفيف بن املفضل الكبري، وعنده التقى نسبهم هم           بن املفضل بن منصو   

  .واإلمام علي بن حممد واإلمام أمحد بن حيىي املرتضى، ومجيع آل املفضل
 نظم اخلالصة، وكتاب اية التنوية، وكاشفة الغمة، وغري ذلك          :من مؤلفاته 

  .ائةتويف سنة اثنتني وعشرين ومثامن. من الفوائد والفرائد يف فنون العلوم
)(  
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 ١٢ 

إيثار احلق على اخللق، وهو من أجل       : وحممد بن إبراهيم الوزير، ومن مؤلفاته     
املؤلفات يف التوحيد والعدل والرد على نفاة احلكمة، والربهان القاطع يف معرفـة              

م، الصانع، وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، وحصر آيـات األحكـا           
وتنقيح األنظار، والعواصم والقواصم، وخمتصره الروض الباسم، وأكثر ما اشـتمل           
عليه من األقوال مما أثاره اجلدال، وقد صح رجوعه عنها من رواية اإلمام الـشهري               

وما أحسن ما قـال يف      . حممد بن عبداهللا الوزير، وصاحب مطلع البدور واحلمد هللا        
  :آخر العواصم

  نـين ولكن عذري واضح وهو أ    
  

  من اخللق أخطي تـارة وأصـيب        
وله التفسري من الكالم النبوي، والتحفة الصفية، شرح قصيدة أخيه اهلـادي الـيت                

  :مطلعها
  تقدم وعـدكم فمـىت الوفـاء      

  
  وطال بعـادكم فمـىت اللقـاء        

  .تويف سنة أربعني ومثامنائة. وغري ذلك كثري  
أنشأها إىل اإلمام علـي     ومن كالم السيد اهلادي بن إبراهيم الوزير يف رسالة          

 .$إىل آخر كالمه  . احلمد هللا عليك من إمام أمة، وكاشف غمة: بن املؤيد
  :وقال احلافظ حممد بن إبراهيم يف أبيات إىل اإلمام علي بن املؤيد

ــا  ــت فين ــؤمنني بقي ــري امل   على رغم العـداء بقـاء نـوح           أم
ـ        اوال زالت تقـاد إليـك طوع  

  
  رقاب العاصيات مـن الفتـوح       

وممن بايعه السيد العالمة داود بن حيىي بن احلسني وولده أمحد، والسيد العالمة حممد   
بن حسن الداعي، والقاضي العالمة حممد بن محزة ابن مظفر مؤلف كتاب الربهان             

   ا من أنواع العلوم املتوىف يف شهر ربيع اآلخر سنة مثامنائـة            املشتمل على عشرين فن
أمحد بن علي بن أيب الفتح، والسيد العالمة حممد بن جربيل           ومثانني، والسيد العالمة    
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 ١٣ 

من أوالد اإلمام حيىي ابن احملسن، والقاضي العالمة يوسف بـن أمحـد صـاحب               
  .الثمرات وغريهم
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 ١

  :الزلف
  يا عن القائم الذ   ا صفح برد ض وقَ-٥٧
  

ـ  ن م ه بِ بيدأُ   ف   خـانِ  ي اخلليقـة ع  
 :التحف  

 
هو املنصور باهللا علي بن اإلمام الناصر صالح الدين بن اإلمام املهدي علـي              
ـ              ا ابن حممد، صب اهللا به سوط العذاب على أعدائه املالحدة الباطنية، وكان مولع

 .بالعبادة والصيام والقيام
 %قال اإلمام اهلادي إىل احلق عزالدين بن احلسن بن اإلمام علي بن املؤيد        
يعـين  «والذي يظهر لنا واهللا حيب اإلنصاف أن فراستهم فيه صـدقت            : ما لفظه 

وأنه بلغ من إحكام الـسياسة      : قال» لذين نصبوا املنصور علي بن صالح     اجلماعة ا 
ا ال ا عظيم  واالستقالل بالنظر يف األمور وحسن املباشرة هلا مبلغ        ..وأحكام الرياسة   

وقد كانت له العنايات اجلليلة يف املقامات اجلميلـة يف حـرب            : قال. مطمح وراه 
سالطني اليمن ونكاية اإلمساعيلية وإجالئهم من املعاقل العظيمة وغريهم من الظلمة           

. وحمامد السمات ما ال خفاء به     مامل يكن ألحد غريه وكان له من حمامد الصفات          
  .انتهى

ـ         :قال يف الزحيف   ا للمقـام    فهذا كالم اإلمام استشهدت به ملا كان مطابقً
 ألنه سبط ألحد الثالثة الـذين جتـاذبوا         ؛وألنه كاحلجة يف موضع الرتاع واخلصام     

طرف ذلك الزمام وقد صرح مبا يدل على حسن خيمه وانصافه من غري تلعثام وال               
األغمار األفدام، فإذا رضي ذا احلكم املرتضى فبقية أتباع العترة إليه تعصب كعادة  
  .أمسع وبه أرضى
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 ٢

)   قـال يف   . ، قبل وفاة اإلمام املهدي بدون شهر      )سنة أربعني ومثامنائة
وخلفه اإلمام الناصر لدين اهللا حممد بن اإلمام علي ابن صالح، وقام   : التحفة العنربية 

  وكان عمه احلسن قد مات وانقطع مبوته بيـت          $ا ومات   باإلمامة أربعني يوم ،
  .انتهى. اإلمام املهدي لدين اهللا علي بن حممد، فسبحان من تفرد بالبقاء والدوام

وملا خرج اإلمام املهدي من احلبس خطب حال قدومه على اإلمام اهلـادي،             
لذي اقتـضت  احلمد هللا ا: فأجاب اإلمام اهلادي علي بن املؤيد خبطبة بليغة مستهلها 

حكمته التخلية بني عباده، واقتضى تدبريه إطالقهم يف أرضه وبالده، وأوجب عدله            
هذه األبيات الفائقة املشتملة على التـشبيه       : تأخري جزائهم ليوم معاده، إىل أن قال      

ستعارات القومية، وإيثار اإلسناد يف الوصف       املمنوع ذكر أداته فيه، وعلى اال      البليغ
لتفات اللطيف، وعلى املبالغة املقبولة، وعلى اإلدمـاج        ية، وعلى اال  باجلملة املضارع 

للحامل له على القيام باإلمامة، وعلى بعض أنواع التجريد، وعلى اإليضاح بعـد             
ام، وغري ذلك فقد أودع اإلمام فيها غرروهيا وحجوالًاإل :  

      اتبلج حبس بعد أن كان موصـد  
  

  به قمر تزهو به الشمس والقمـر        
  هليبته أركانـه التـرب واحلجـر          افتر عنه احلبس حىت تصدعتوما   
  ا وجئت على قدر   ومسيت منظور     وما جئت حىت أيس الناس أن جتي  
  فلله من آت به األرض أخـصبت        

  
  وهللا من آت سـقينا بـه املطـر          

 .إىل آخرها، والبيت الثالث مشهور فلم ينبه اإلمام على التمثل به  
قصدنا به املالحـدة واـربة، ويف قيـام الثالثـة        املريب الفاجر و  : واخلانع

  :املذكورين، قال صاحب البسامة
  قام اإلمام علـي بعـد والـده       

  
  وأمحد بعد واهلادي علـى األثـر        
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 ٣

قال سيدي العالمة املفيت حممد بن عزالدين بن صالح بن احلسن بن أمري املـؤمنني               
إىل . ملفيدة الفائدة البديعـة  ملا طالعت القصيدة الفريدة النافعة ا    %علي بن املؤيد    

 %خال أنه مل يأت يف شأن والدنا اإلمام اجلليل علي بن املؤيد بن جربيـل          : قوله
فـاحلق  : إىل قوله . مبا يشفي األوام ويبلغ املرام وإن كان قد لوح مبدحه أبلغ تلويح           

ىي بـن   بعد البيتني األولني الوالد املقام العالمة الفهام احلرب الصمصام عماد الدين حي           
  :ا وهو  بيت- %أمحد بن احلسن بن أمري املؤمنني علي بن املؤيد 

  وابن املؤيد وضاح اجلـبني لـه      
  

  فضل يؤلف بـني الـشاء النمـر       
واحلق الوالد املقام األفضل الغره الباذخة يف وجه الشرف األكمل مشـس الـدنيا                 

  : أبياتا وهي%والدين أمحد بن حممد بن احلسن بن أمري املؤمنني علي بن املؤيد 
  وابن املؤيد موالنا الـذي ظهـرت      

  
  له الرباهني قبل الـشيب والكـرب        

  جزل املواهـب يستـسقى بغرتـه      
  

  ماء الغمائم يف بـدو ويف حـضر         
  على ممر الليـايل واكـف املطـر           سقى الضريح الذي قد ضم أعظمه  
اة بالآليلء  الرسالة املسم : ومن مؤلفات اإلمام اهلادي علي بن املؤيد عليهما السالم          

  .املضيئة يف مراتب أئمة الزيدية وتفصيل منازهلم العلية
  :الزلف

٥٨-ومن بعده  قام   اإلمـام   مطهـر   
  

   ويف عصره وازِ  والكـلُّ   املهدي ع  
 : يف هذا البيت إمامان دعوا بعد وفاة اإلمام املهدي:التحف  

 
 على اهللا املطهر بن حممد بن سليمان بن حممد بن سليمان بـن            اإلمام املتوكل 

حيىي بن احلسني بن محزة بن علي بن حممد بن محزة بن اإلمام احلسن بن عبدالرمحن                
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 ٤

  .%بن حيىي بن عبداهللا بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم 
بن  اهلادي بن املؤيد بن اإلمام علي     وكان من األعالم املبايعني له السيد اإلمام        

ا جليش جـرار،    واستشهد يف بين عبس بتهامة وقد نزل إىل هناك قائد         . %املؤيد  
  :وقتل معه مجاعة من األعيان ورثاهم اإلمام بقصيدة حنو مائة بيت صدرها

  على األحبة إن مل تبك أجفـاين      
  

  فما أقل الوفـاد مـين وأجفـاين         
  :إىل قوله  

  بعد الذي عرفت يف الزهد نشأته     
  

   للمـرء صـنوان    ويف التقى فهما    
  ـرضيع أخالف أنواع العلوم وحم      

  
ـ    ـ   ا بإتقـان  ييها وناشـرها حق  

  اهلادي اهلادي ابن ابن اإلمام ومن       
  

     ا عـىن عـاين    كان املرام إذا يوم  
وفاتـه يف   . $إىل آخرها، وقد أخذ بالثأر ابن عمه اإلمام عزالدين بن احلـسن                 

 .وثالثون سنة مدة قيامه مثان و،صفر سنة تسع وسبعني ومثامنائة، قربه بذمار
 .عبداهللا، واملهدي:  املختار، واملفضل، ويقال له:أوالده

)( 
واإلمام املهدي لدين اهللا صالح بن علي بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن               

 بداهللا بن حيىيجعفر بن حممد بن احلسني بن جعفر بن احلسني بن أمحد بن حيىي بن ع
 .%بن أمحد بن أمري املؤمنني اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني 

 .سنة مخس وأربعني ومثامنائة$دعوته
وقرب اإلمام صالح   .  هذا اإلمام يف شهر ربيع سنة تسع وأربعني ومثامنائة         تويف

 .يف صوح مسجد موسى بصنعاء
و املقبور يف القبة     حممد، وعلي  وال عقب هلما، وعلي هذا ه         :وله من الولد  
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 ٥

 من الشرق، وليس علي بن صالح املعاصر لإلمـام          $اليت تلي قبة اإلمام اهلادي      
املهدي كما يتوهم بعض العامة، فهو بصنعاء مع والده اإلمام صالح الدين مبسجده          

  .رضي اهللا عنهم وال عقب هلما
تغرقة  وإفراده هنا يف خرب كـل املـس        )١(هو القائم بأمر الرعية   : نعم والوازع 

والكل قائم مقام املضمر على الصحيح      :  والتعريف يف  ،للجمع على حد كلكم راع    
         ا وال صفة قد وردت، أي وكلهم وازع أي كل األئمة وحتلية كل اليت ليست تأكيد

وإن أنكرها صاحب القاموس وجوزها، من ذلك قول اإلمام املنصور باهللا عبـداهللا             
طاء اجلزل، وكفى بكالم األئمة من أبنـاء        ومنه للكل الع  . بن محزة عليهما السالم   

  .الرسول، الذين أوتوا فهمه وعلمه
 .وهذان اإلمامان هلما مصنفات يف فنون العلم

 
 كان من فضالء أهل البيت،      ،ووالد اإلمام صالح السيد اإلمام علي بن حممد       

. تفسري كبري زهاء مثانية جملدات: وله مؤلفات عدة منها وإليه انتهى العلماء يف زمانه
مل يؤلف مثله ال قبلـه      :  يف كاشفة الغمة   %قال السيد اهلادي بن إبراهيم الوزير       

ومنها جتريد الكشاف ثالثـة     . وال بعده مجع كل غريبة واحتوى على كل مشكلة        
 .جملدات

 .مثان ومثانون سنة سنة سبع وثالثني ومثامنائة، وعمرهتويف

                                   
متـت مـن املؤلـف    . مجع وازع، وهم الوالة املانعون من حمارم اهللا تعـاىل  والوزعة حمركة:  القاموسقال يف)  ١(

 .أيده اهللا
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 ٦

 وبني تلميذه السيد احلافظ حممد بن إبـراهيم الـوزير           وهو الذي جرى بينه   
اجلدال املشهور احلامل على تأليفه العواصم والقواصم املختصر منها الروض الباسم،         

صح ذلك من رواية . وقد سبقت اإلشارة إىل رجوع السيد احلافظ حممد بن إبراهيم         
  .مد هللا تعاىلاإلمام الشهري حممد بن عبداهللا الوزير وصاحب مطلع البدور واحل

بن لناصر بن أمحد بن اإلمام املطهر       وقد عارض اإلمامني الناصر بن حممد بن ا       
بن صالح   وأمه الشريفة مرمي بنت علي       ،حيىي وتكىن باملنصور وهو يف أوان البلوغ      

ومتكن وأقبلت له األيام وأسر اإلمامني وغريمها من ملوك زمانه، وتـويف اإلمـام              
م املطهر فخرج من السجن بعد أن توسـل بالقـصيدة           صالح يف أسره وأما اإلما    

  :#املشهورة يف مدح رسول اهللا 
  ما ذا أقـول ومـا آيت ومـا أذر        

  
      ا له السور  يف مدح من ضمنت مدح  

يف مائة واثنني وثالثني بيتا، مث انقلبت الدنيا على الناصر وأسره اإلمام املطهر ومات                
أذن هلا بنقله إىل صنعاء، فـأذن هلـا         يف سجنه بكوكبان فطلبت والدته اإلمام أن ي       

وولده املؤيد حممد بن الناصر قام بعده وقد أشار إىل ذلك صارم الدين يف البـسامة              
  :بقوله

  ا من بين حـسن    كًلْوقلد األمر م  
  

  ماض عزائمه من خـرية اخلـري        
  ا أيد الـدين احلنيـف بـه       مؤيد  

  
  والظفـر  لواؤه خـافق بالنـصر      

   جتـد سل عنه أخرب به أنظر إليـه       
  

  مأل املسامع واألفـواه والبـصر       
  وليس يعلم ما يأيت الزمـان بـه         

  
  سوى عليم قدمي الـذات مقتـدر     

املراد به موالنا اخلليفة األفضل طراز العترة املكلل السيد الصدر   : قال يف مآثر األبرار     
احلالحل العامل العامل صاحب املناقب والفواضل والفضائل الذي سار خرب رفقـه            
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 ٧

:  وعدله فيهم مسري املثل السائر املؤيد بالعزيز القاهر حممد بن الناصر إىل قوله             برعيته
وإىل هنا  . ولد يف عشر اخلمسني ومثامنائة وتويف يف شعبان سنة مثان وتسعني ومثامنائة           

  .انتهت البسامة ونعمت البسامة، لوال أا مل تستكمل األئمة املتقدمني
  :هللا صاحبها حيث يقول عن ذلك، و$وقد اعتذر صارم الدين 

  ساع إىل طاعة الـرمحن منـشمر         فهاك ما قلت يف داع ومقتـصد      
  قد باينوا كل ذي هلو وذي لعب      

  
  بالفسق مشتهر للخمـر معتـصر       

  يدبر األمر من مـصر إىل عـدن         
  

  إىل العراقني بني الـدن والـوتر        
  إذا جــد باألســحار ســادتنا  

  
ــر    ــاب ملرتج ــه اهل ــرتل في   مب

  طرب الـشادي بنغمتـه    غناهم امل   
  

  يا أشبه الناس كل الناس بـالقمر        
  طالوا علينا بـدنياهم وخالقنـا       

  
  عطاؤه مل يكـن فيهـا مبحتظـر         

  فقل ملن شرعة اإلسالم شـرعته       
  

  أي الفريقني قل يل أنت عنه بري        
  أجر النيب علـى إرشـاد أمتـه         

  
  حب القرابة فاغنم أفضل األجـر       

ى ناظمها، وقد متمها السيد العالمة داود ابن اهلادي         األبيات بتمامها رضوان اهللا عل      
  : بذكر سبعة أئمة قال فيها%بن أمحد بن املهدي بن اإلمام عزالدين بن احلسن 

 ــة ع ــن عالم ــهللا درك م   مٍلَ
  

  أزرى نظامك بالياقوت والـدرر      
  :إىل قوله  

  بني اخلالئق من بدو ومن حـضر          دعا اإلمام الذي شاعت فـضائله     
  ين الزهـراء فاطمـة    خليفة من ب  

  
  حبر العلوم سديد الرأي والنظـر       

  نعته يف أرض صـنعاء مالئكـة        
  

  حني الوفاة مبدح فيـه مـشتهر        
    ا يف األنـام لـه     كفى بذلك فخر 

  
  مبثله ما روى الراوون يف الـسري        
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 ٨

 هو الذي شرع الـداعي حبـيهال      
  

  إىل الطعام مع اآلصـال والبكـر        
 .هوسنذكر عند كل إمام ما قال في  

  :الزلف
٥٩- ووالدن   ـ  ا من أنبـأت ه بوفات  
  

ـ  مالئكةٌ   كَّ ست  بـذاك   املـسامع   
 :التحف  

اسم اإلشارة يف املصراع األخري قائم مقام الضمري الذي مرجعه مـا تقدمـه           
 .معىن، وهذا من خمالفة الظاهر، وال خيفا وجهه

 :هذا وقد تضمن هذا البيت ذكر

 
املؤمتن، جمدد دين اهللا يف أرض اليمن، اهلادي إىل احلق أيب احلسن عـز              اإلمام  

 .%الدين بن احلسن بن اإلمام علي بن املؤيد 
ض مبا استودعه اهللا من السر املخزون، والعلم املكنون تاسع يوم من شوال             

لي ووالدته يف مثل هذا التاريخ، وقد اتفق مثله جلده اإلمام ع          . ئةام سنة مثانني ومثان  
  .بن املؤيد

وهو ادد يف التسع املائة، ومكن اهللا بسطته حىت نفذت أحكام اإلمامـة يف              
مكة املشرفة وما واالها، من بعد أرض اليمن، وتسارعت إىل إجابة دعوته وإقامـة            

 .حجته العلماء، وأيده اهللا بنصره
قبضه اهللا يوم اجلمعة الثاين والعشرين من شهر رجب سنة تـسعمائة، عـن              

 ومخسني، وكان يسمع وقت وفاته رحم اهللا اإلمام املؤمتن، احملي ملا مات من              مخس
الفرائض والسنن، أبا احلسن عز الدين بن احلسن، يسمعون الـصوت وال يـرون              
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 ٩

  .الشخص
ورثاه اإلمام شرف الدين حيىي بن مشس الدين بن اإلمام أمحد بن حيىي املرتضى     

اصر احلسن بن عزالدين صدرها، وقد ذكر       بترثية أرسل ا من صنعاء إىل اإلمام الن       
  :النداء الذي مسعوه

  هل الوجد إال دون ما أنت واجده      
  

  وما اخللق إال دون من أنت فاقده        
 مصاب على اإلسالم مر مذاقـه       

  
  وأحنت على الدين احلنيف شدائده      

  :ومنها  
  خفوق وترجيف الفؤاد رواعـده        وباك بـدمع كاحليـاء فـسحبه      

   :إىل أن قال
  جسيم يسوء العـاملني مـوارده         يالك من خطب عظيم وحادث     ف

  نعاه إلينـا قبـل يـوم وقوعـه        
  

  بسبع إله اخللق والسمع شـاهده       
  تداعينه عمن سواه ومـن يكـن        

  
  به اهللا أنبأ فهـو جـم حمامـده          

ـ         اأبا حسن قد كنت للخلق هادي  
  

    ـ  إىل احلق مهدي ا فوائـده  ا عظيم  
  الذي نرجوه بعدك للورى فمن ذا  

  
  إماما فننحـوا حنـوه ونـراوده        

  ومن ألسود احلق جيمـع مشلـها        
  

  إذا ما ترامت للـضالل أسـاوده        
  :ومنها  

       جترد ما قد أعجز الناس غامـده          اومن لعلوم كنت فيهـا مـربز  
  :ومنها

  ومن لكتاب اهللا حييي به الـدجى      
  

  وكيف مبحراب خال أنت عابـده       
  :ومنها  



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ١٠ 

  واهللا ظهرها فقد فاق بطن األرض
  

  به إذ ثواه واحد العصر ماجـده        
إىل آخرها، وهي طويلة طائلة، وبعدها عزاء اإلمام احلسن منه، واهللا املـسئول أن                

يأسو هذه الرزية، وجيرب هذه القضية، ملوالنا املقام األفخم املرجو للعنايـة بالقيـام              
ـ    أراد ما اإلمام حممد      -مر األعظم، ورمبا قد حقق السيدان     باأل سراجي بن علي ال

  . ملوالنا مبا اتفق من الكرامة ملوالنا أمري املؤمنني-واملرتضى بن قاسم
 ما هو مشاهد اآلن يف مشهده املبارك        :وأكرم اهللا هذا اإلمام بكرامات منها     

جرة فلله، وهي الرائحة اليت ظهرت من تابوته، مثل ما يف مشهد اإلمام حيىي بـن          
 .%احلسني 

  .س إىل الطعام يف أوقاته كل يوم على الدوام مناد ينادي بالنا$وكان له 
 احلسن، واحلسني، وأمحد، واملهدي، وعبداهللا، وصالح، وال عقـب         :أوالده

 .لعبداهللا، وصالح
وكان من أنصار اإلمام عزالدين أخوه السيد الباسل ااهد صـالح الـدين             

وهو جد السيد العامل املربز حممد بن عزالدين املفيت، صـاحب           . صالح بن احلسن  
احلاشية على الكافية، املتوىف سنة ثالث وسبعني وتسعمائة، وهو املفيت الكبري، قربه            

وقبة الشريفة، واملفيت الصغري حفيده السيد      يف الصرحة اليت ما بني قبة اإلمام اهلادي         
العالمة الضارب يف فنون العلم بقداحه وسهامه، حممد بن عزالدين بن حممـد بـن        
عزالدين املتوىف عام مخسني وألف، وهو صاحب الشرح على تكملـة األحكـام،             

  .والبدر الساري يف الكالم
يها ما يوجب وقد استشكل بعض األصحاب عبارته يف مسألة الرؤية، وليس ف        

التشبيه، وهي مرتلة على قواعد الترتية، وإمنا أراد تأويل الرؤية ومحلها على االنتظار             
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 ١١ 

وقد صرح ذا املعىن، والواجب التثبت وإجالة النظر يف موارد الكالم، على أنه إمنا              
  :)١(حكى كالم اإلمام جنم آل الرسول القاسم بن إبراهيم

ــ    ا صـحيح  فكم من عائب قـوالً     ــسقيموآفت ــم ال ــن الفه   ه م
 .نسأل اهللا التوفيق يف القول والعمل

ومن عمال اإلمام صنوه األكرب مشس الدين أمحد بن احلسن، قال الزحيـف             
 ومل يقرع املنابر مثله يف      ،ا، يف السفر واحلضر   وهو اخلطيب يف مدته أيض    : رمحه اهللا 

ـ       : قال. اخلطابة والرباعة  سن احلـاكم يف    وصنوه العالمة صارم الدين داود بن احل
  .اهلجرة املقدسة وغريها، انتهى

كتاب املعراج شرح منهاج القرشي، وشرح      :ومن مؤلفات اإلمام عز الدين    
على البحر الزخار بلغ فيه إىل كتاب احلج، قبضه اهللا قبل متامه، وله خمتصر يف علم                

لفتـاوى  النحو، ومنظومة فيه، وكتاب الغاية التامة بتحقيق مسائل اإلمامة، وله يف ا     

                                   
_νθã×&: فأما قوله تعـاىل   : ولفظه يف البدر الساري   )  ١( ãρ 7‹Í× tΒöθtƒ îοu� ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n< Î) $pκÍh5u‘ ×ο t�Ïß$tΡ ^]   ٢٣ – ٢٢: القيامـة[ .

هـو  : هـو النظـر إىل مايـأتيهم مـن أمـر اهللا تعـاىل، وقـال بعـضهم        : م قـالوا  فقد قال الناس عن أسـالفهم إـ     
االنتظـار لثوابـه، وكـال الـوجهني جـائز، ولـسنا ننكـر أن يكـون أوليـاء اهللا يف اجلنـة يـرون رـم البتحديــد             
والإدراك إحاطــة ، ولكــن يــراه أوليــاؤه، وينظــرون اليــه نظــر خملــوق إىل خــالق ينتظــرون ثوابــه ال كنظــر     

أشـبههما فـال    ويف اخللـق مـااليرى وهـو الـروح، والعقـل، ومـا      . قني إىل خملوق ألنه لـيس كـاملخلوقني       خملو
خص، وقـد بينـا    الـش إنه يرى كمـا يـرى  :  يرى كما ترى األشخاص، فكيف يقال إن شيئا من ذلك   : يقال

’þ&: ما أراد موسى بقوله   ÎΤÍ‘r& ö� ÝàΡ r& š�ø‹ s9 Î) 4̂]  للنظـر  الـذي هـو رأي    ، ومل يكن ذلـك سـؤاال  ]١٤٣: األعـراف 
 .العني باإلحاطة والتحديد أنتهى
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 ١٢ 

، وله كتاب يف الرسائل واجلوابات،      )١(جملد بالغ رتبه على أبواب الفقه بعض أوالده       
  .وله كرت الرشاد، وله ديوان شعر

، $وتويف يف أيامه والده السيد األجل شيخ أهل البيت احلسن بن اإلمـام          
    ا ومثانني سنة، ومل يتوف إال وقد رأى مـن أوالده سـبعة             وقد بلغ من العمر سبع

ا، قال اإلمام عزالدين بن احلسن يف ترثيته له عليهما السالم يف سـياق              الثني سيد وث
  :فضائله

  وما مات من أبقى كمثلـك سـادة       
  

  غطاريف مشـا يكـسبون املعاليـا        
  ثالثني من أبنـاء صـلبك مل يكـن          

  
  هلم أحـد يف اخلـافقني مـساويا         

 كـذا سـبعة بعـد الـثالثني أجنــم      
  

  يـا ترى يف مسـاء املكرمـات بواد        
  فمنهم إمـام طبـق األرض ذكـره         

  
  يقود النواصي عنـوة والـصياصيا       

ـ            اإىل سيد صـدر مـىت قـام خاطب  
  

   يـصوغ الآلليـا     عـالٍ  على منربٍ   
  ومن قائد للجيش يف الـروع ماجـد         

  
  يسوء املعـادي أو يـسر املواليـا         

ــصنف    ــه م ــم في ــر للعل   إىل ناش
  

  جيوب إليه األرض من كان قاصـيا        
ــر     ــد هللا ب ــن عاب ــروم   مطه

  
  وصاحب ذكر ليس ينفـك تاليـا        

  ــب در ــسامر إىل طال ــم م   اس عل
  

  لدفتره حىت يـرى الفجـر باديـا         
إىل آخرها فهذه من خصائص أبناء النبوة، نسأل اهللا أن جيمع بيننـا وبـني تلـك                   

األرواح املطهرة يف دار املقامة، وحمل الزلفى والفوز والكرامة، صلوات اهللا وسالمه            

                                   
السيد العالمة األفضل حممد بن أمـري املـؤمنني أمحـد بـن عـز الـدين بـن احلـسن بـن اإلمـام اهلـادي عـز              هو)  ١(

 .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل. قربه بيسنم% الدين بن احلسن 
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 ١٣ 

ومجيع أوالد اإلمام علماء أعالم وقد استوىف ترامجهم العلماء رضي        . على حممد وآله  
  .اهللا عنهم

بـن  ود بن اهلادي بن أمحد بن املهدي        ومن أعالم أبناء اإلمام السيد اإلمام دا      
العالمة : ، مرجع علماء عصره وشيخ األعالم، منهم %اإلمام عزالدين بن احلسن     

أمحد بن املهدي، واحلسن بن القاسـم،       أمحد بن املهدي، وولده العالمة صالح بن        
والعالمة أمحد بن حيىي حابس، مؤلف املقصد احلسن، وشرح الـثالثني املـسألة،             
وشرح الكافل، والعالمة أمحد بن سعد الدين املسوري، وال يفي املقام بشرح حاله،       
وقد ترجم له يف الطبقات، ومطلع البدور، وهو من أجل خواص اإلمام املتوكـل              

 وأنصاره واآلخذين   %بن علي بن احلسني بن اإلمام عزالدين بن احلسن          عبداهللا  
عنه، وكان الغاية يف العلم والزهد والعبادة، يرجى لإلمامة، وله شرح على األساس،   
وشرح على املعيار، وشرح على الكافل، وله نظم فائق، منه تتميم للبسامة كمـا              

 حـال وصـوله إىل      رٍعن مخس ومخسني سنة وأشه    ) ـه١٠٣٥(سبق، تويف سنة    
ا بوادي   فصلى عليه، وعمر عليه مشهد     %شهارة لزيارة اإلمام حممد بن القاسم       

  .)١(أقر
وولده العالمة علي بن داود رضي اهللا عنهم، ومن ذريته السادة الكـرام آل              
شامي، وانتقل منهم طائفة إىل جنران، وقد ارحتلنا إىل هنالك سنة اثنـتني ومثـانني               

ومل نزل نتردد بني صعدة وجنران إىل حال التحرير عام أحد عشر            وثالمثائة وألف،   
وأربعمائة وألف، وقد وقع حبمد اهللا إحياء للعلم الشريف، ومعامل الدين احلنيـف،             

                                   
 .عرف اليوم ببيت القابعي بفتح اهلمزة وكسر القاف شرقي شهارة، ويرقأَ)  ١(
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 ١٤ 

  .واهللا سبحانه نسأل صالح اإلسالم واملسلمني، واإلعانة والتوفيق
         تهـد املطلـق    ومن أعالم ذرية اإلمام إمام العلماء، وعامل الكرماء العالمة ا

بـن  ي بن احلسني بن اإلمام عز الـدين    صالح بن أمحد بن املهدي بن حممد بن عل        
، املتوىف يف ذي احلجة عام أربعة وأربعني وألف، الذي ابتهرت األلباب      %احلسن  

فيما منحه اهللا من بلوغ غاية الكمال، ومنتهى كل منال، وهو يف عنفوان الشباب،              
ـ  ا وفضالً رانه، وبذ مجيع أعيان زمانه، علم     فإن عمره الذي فاق فيه على أق       ا  وكرم

  .ا تسع وعشرونا وجهاد وتأليفًوعبادةً
 شرح الفصول جملد ضخم، وشرح على اهلداية بلغ إىل أوائـل       :ومن مؤلفاته 

الكتاب يف ستني كراسة، شرح اخلطبة منه جملد، وشرح شواهد النحـو خمتـصر              
 مبتكرة،  له غرر ودرر وفيه معان    وخمتصر شرح شواهد التلخيص وله ديوان شعر ك       

وباب مقامه حمط األعالم، ومرتل رحال الكرام، وقـد كـان خيـرج إىل بعـض      
     ا يتساقون كؤوس العلوم، ويتعاطون سلسبيل      املنتزهات يف قدر مخسة وثالثني فارس

بن حممد حوريه، وكان للـسيد   وهو شيخ اإلمام الناصر إبراهيم       املنطوق واملفهوم، 
ظ الوافر، والسهم القامر، يف جهاد األتراك، وتشارك هو واحلسنان          صالح الدين احل  

 يف حصارهم لصنعاء، كل واحد من الثالثة قائـد         %ابنا اإلمام القاسم بن حممد      
جليش فكان املذكور وجنده باجلراف، ونزل للجهاد إىل امة، وافتتح مدينـة أيب             

يتسع املقام لشرح حاله،    عريش وكان له اطالع على علم اجلفر، وعلى اجلملة فال           
  .وما هو إال من معجزات النبوة، كما قال العلماء يف شأنه

مع هذه الفضائل اليت ناهلا يف هذا األمد القريب فهو جماهـد            : قال الشوكاين 
لألتراك حماصر لصنعاء مع احلسن واحلسني ابين اإلمام القاسم كـان مطرحـه يف              
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 ١٥ 

 . األياماجلراف يشن الغارات على األروام يف مجيع 
وإذا سافر أول ما تضرب خيمة الكتب وإذا ضربت دخـل إليهـا             : إىل قوله 

ونشر الكتب واخلدم يصلحون اخليم األخرى وال يزال ليله مجيعه ينظر يف العلـم              
وحيرر ويقرر مع سالمة ذوقه وكان مع هذه اجلاللة يالطـف أصـحابه وكتابـه               

ا السيد العالمة احلسن بن     باألدبيات واألشعار السحريات من ذلك أبيات كاتب        
  :أمحد اجلالل منها

  زارين ومضى  أفدي احلبيب الذي قد   
  

  والح مبسمه كالربق إذا ومـضا       
   نضا علي  ا مـن لواحظـه     حـسام  

  
  فظلت ألثم ذاك اللحظ حني نـضا     

  :فأجابة السيد احلسن بأبيات منها  
  من أهل ودك واستعض عما مضى         قد الح سعدك فاغتنم حسن الرضـا      
املــا بعثــت هلــم بطيفــك زائــر  

  
  حتت الدجى ولفضلهم متعرضـا      

ـ       ا مـن كتبـهم    بعثوا إليـك كتائب  
  

  هزموا ا جيش اصطبارك فانقضى  
: قلـت . مثـان وأربعـني وألـف   ) هـ١٠٤٨(وتويف رمحه اهللا يف سنة    : إىل قوله 

أربع وأربعني وألف، كما يف الطبقات، ويف موضع مـن          ) هـ١٠٤٤(والصواب  
ر وهو يف موضع آخر منها كما هنا وقد أوجب االعتماد على ذلـك              مطلع البدو 

  .) ٨ س٢١٤ص. (يف شرح الزلف الطبعة األوىل وقد صححته يف األخرى اخلطأ
 بلغ رتبة   $وال غرو ففضل اهللا يؤتيه من يشاء، وهذا جده اإلمام عزالدين            

 اهللا أن اإلجتهاد، يف حنو العشر وهي قسم االهيه، يؤيت احلكمة من يـشاء، ودعـا       
  .يقبض روحه، فاستجاب له ومل يلبث إال ثالثة أيام

 وقد استوىف خصائصه صاحبا طبقات الزيدية، ومطلـع         وله كرامات كثرية  
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 ١٦ 

البدور، والبدر الطالع، وقربه جبنب قرب والده العالمة أمحد بن املهدي، وقرب الـسيد         
م املهدي لدين اهللا    اتهد أمحد بن حممد بن لقمان بن أمحد بن مشس الدين بن اإلما            

، املتوىف عام تسعة وثالثني وألف، شـارح األسـاس،        %أمحد بن حيىي املرتضى     
 .رضي اهللا عنهم وأعاد من بركام والكافل، اجلميع بقلعة غمار من جبل رازح،

 اإلمام الناصر حممد $هذا واعلم أنه دعا عقيب وفاة اإلمام مطهر بن حممد        
ن احلسن بن علي، وعلي هذا جد اإلمام املهدي         بن يوسف بن صالح بن املرتضى ب      

  .%علي بن حممد 
قبله اإلمام املهدي إدريس بن عبداهللا بن علي بن وهاس بن أيب هاشـم              ودعا

بن حممد بن احلسني بن األمري الشهيد محزة بن أيب هاشم، وقد تقدم نسبه يف ترمجة                
أما حممد بـن    :  الوزير ، قال يف تاريخ آل    %اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة       

    ا أرىب فيه على أقرانه، ومجيع أهل زمانـه، إىل أن قـال            يوسف فبلغ يف العلم مبلغ :
         ا وتكىن بالناصر، ومات ودفن بقبتـه      وليس يف علو شأنه شك، إال أنه مل يؤت حظ

، وكانت وفاته قدس اهللا روحه يوم اخلميس تاسع وعـشرين مـن             )١(املعروفة بثال 
  .تسعني ومثامنائةشعبان سنة ثالث و

 إدريس بن عبداهللا %وقد كان دعا قبله السيد اإلمام بقية كرباء أهل البيت     
بن علي بن وهاس، وتكىن باملهدي، وكذا مل تقض له الدنيا منها بشيء، وانزوت              

      ا عظيما سليم الـصدر، كـثري   عنه أيضا، ومات قبل حممد بن يوسف، وكان كرمي
ا من أركان البيـت األعـز       يعتهم، وكان ركن  الشفقة واحلنو على أهل البيت وش     

                                   
 . كم مشايل صنعاء٤٥بالسفح الشرقي من حصن ثال على  ال بالضم مدينة أثرية تقومثُ)  ١(
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 ١٧ 

  .األطول، وبقية صاحلة من أهل الطراز األول
ودعا بعدمها اإلمام عزالدين بن احلسن، فأقبل عليه الناس، ومات معارضـاه،     

 .ومت له األمر واستقل به إىل آخر كالمه
، والتزموا إمامته، والشاهد    $ ورجح العلماء دعوة اإلمام عزالدين         :قلت

ى ما ال يرى الغائب، وعلم احلقائق هللا تعاىل، وليس لنا غرض كما علـم اهللا يف                 ير
$&: العدول عن احلق، والصد عن الصدق، كيف واهللا سـبحانه يقـول     pκ š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# 
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، ونعوذ باهللا أن نكون ممن مال به اهلوى وعدل عن السواء، كيـف              ]١٣٥: النساء[4̂
وذلك ال يورث ال الندامة، وال يثمر إال احلسرة يف القيامة، وأما هم فقد أفضوا إىل                
رم، وقد كشفت لك جلية احلال، وإن كان مما مرجعه إىل معاملة ذي اجلـالل،               

 وتتسارع األفهام، ومثل هذا جيب بيانه كما ال خيفى على ذوي       فقد تتطرق األوهام  
 يبني أشياء دفعـا     #األنظار الراجحة، واملقاصد الصاحلة، وهلذا كان رسول اهللا         

للخواطر، وإماطة للشكوك، وهو يف مقام النبوة وحمل الرسالة، وما أدراك ما اخلطأ،          
لسالمة وما توفيقي إال باهللا عليه      ستقامة والعصمة وا  مث أدراك ما اخلطأ، نسأل اهللا اال      

  .توكلت وإليه أنيب
قال السيد العالمة عبداهللا بن علي بن حممد بن عبداإلله بن أمحد بن عبـداهللا               
بن أمحد بن السيد صارم الدين إبراهيم بن حممد الوزير املتوىف سنة ألف ومائة وسبع           

  :وأربعني بصنعاء عن ثالث وسبعني سنة يف تتمته البسامة
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   ابن وهـاس الـداعي وقائمنـا       ويف
  

  واليحيـوي إمـام الثـأر واألثـر      
  قضت بنصر وخـذالن وال عجـب        

  
  فامللك ما بني خمـذول ومنتـصر        

   اهلادي وقد درجت   )١(أفضت إىل القائم    
  

  أقرانه فأفـاض العـدل يف البـشر         
   األمري على  »)٢(نسرين«وأظفرت يوم     

  
  جند اإلمام وكان الرأي يف احلذر  

 

                                   
هــ وتابعـه األمـري    ٨٧٩القائم هو اإلمام الناصر حممد بن يوسف بن صالح املفـضلي احلـسين دعوتـه سـنة         )  ١(

 .ت من املؤلف أيده اهللا تعاىلمت. هـ٨٩٣حممد بن احلسني احلمزي صاحب صعدة وفاته بثالء سنة 
إىل جهـة احليمـة، ووصـل إليـه مـن      $   مث توجـه اإلمـام     :قال يف غاية األماين يف أخبـار القطـر اليمـاين          )  ٢(

 ــأهــل حــراز وحظــور عــامل كــبري، وتقــدم إىل جهــة آنــس، فلبــث فيهــا أيا، مث رجــع إىل اجلهــة الــشامية، ام
 ومخـسة عـشر ألـف راجـل، ومـا زالـوا حيثونـه علـى حـرب           واجتمع لديه من جند الشام قـدر مائـة فـارس          

 فلـم يكـن   ،صعدة، وفيها األمري حممد بن احلسني احلمزي، فخرج اإلمام بتلك األقوام من فللـه إىل صـعدة           
 وقتل منهم عدة يف ذلك اليوم من أعيام القاضي أمحـد بـن حممـد اخلالـدي       ،بأسرع من هزمية جند اإلمام    

ك أهل الشام طريقة أسـالفهم اللئـام مـن اهلزميـة عنـد الـصدام، فكـم مـن موقـف             رمحه اهللا تعاىل، ولقد سل    
ولوا فيه األدبار، وتقلدوا فيه العار والبـوار مـن ذلـك يـوم عـصر مـع األشـراف أوالد اإلمـام املنـصور بـاهللا                

 .، وقد تقدم ذكره وغريه مثله حىت ضرب م املثل يف اجلنب والفشل$ عبداهللا بن محزة  
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 ١

  :الزلف
٦٠- ه مثَّوصــفوتــام ــد اإلم    حمم
  

  الـدينِ  ا قناةَ أقام   واألمـر   شـائ ع  
 : يف هذا البيت إمامان:التحف  

 
 .%اإلمام الناصر لدين اهللا احلسن بن اإلمام عزالدين بن احلسن 

 آبائـه    بعد وفاة أبيه، فشد أزر اإلسالم، وفاز بالسبق يف مضمار          دعا إىل اهللا  
الكرام، وممن بايعه اإلمام املنصور باهللا حممد بن علي الوشلي الـسراجي، واإلمـام     
املتوكل على اهللا حيىي شرف الدين اآليت ذكرمها، وخالفه عمه صالح بن احلـسن              
والقاضي حممد بن أمحد بن مظفر صاحب الترمجان فبايعا لإلمام حممد الوشـلي، مث         

احلسن يف الشرف ووقفا يتراجعان ويذكران اإلنقياد       كان اإلتفاق بينه وبني اإلمام      
إىل الشريعة حيييان ما أحيته ومييتان ما أماتته قدر نصف ار، وقبضه اهللا بعد فراغه               

   ا، يوم األربعاء لعشر خلون من شعبان سنة تـسع وعـشرين       من صالة الفجر إمام
جوتسعمائة، وله سبع وستون سنة إال أربعة وعشرين يوم ١(رة فللها قربه(.  

 $وكان  :  القسطاس يف أصول الفقه، قال يف التحفة العنربية        :ومن مؤلفاته 
ا لألرامل واأليتام،   يعطي العطاء اجلزيل، من اخليل وغريها على الدوام، وكان كهفً         

 لذوي الفاقة واإلعدام، فعليه أفـضل الـصالة         ا وصوالً ا لضعفاء األنام، وبر   ومالذً
د العالمة داود بن اهلادي يف تتمته البسامة بعد األبيـات           قال السي . انتهى. والسالم

                                   
% . مع تاريخ والده اإلمام عزالدين بـن احلـسن    هذا هو الصحيح حسبما هو حمقق، وهو الذي يصح)  ١(

 متت من املؤلف أيده اهللا
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 ٢

  .%السابقة يف والده اإلمام عز الدين بن احلسن 
  وسبطه الناصر الداعي الذي اجتمعت    

  
  فيه املفاخر قبل الـشيب والكـرب        

  وكان يف وقته ما كان مـن عجـب     
  

  من العنـاد لـه فاعرفـه واعتـرب          
  من بعض أسرته اختـاروا عداوتـه        

  
  وا العلـم املنـصور يف أثـر       وقوم  

ــه    ــاواه وخالف ــر ن ــن املظف   واب
  

  لكنـه مل يفــز بــاألجر والظفــر   
عبداهللا بن علي الوزير بعد ذكر اإلمام عزالدين بن احلسن مـا            : قال السيد العالمة    

  : لفظه
  وإلبنه الناصر امليمون ما انتظمت    

  
  عصر الشباب ومل تعذره يف الكرب  

ــه ــاء دولت ــدما شــئنا أثن   وعن
  

  وصم ذي شنئان وهو عنه بريـئ    ب  
  زفت إليـه إىل املنـصور ألويـة         

  
  البن املظفـر فيهـا أميـا ظفـر          

، وتاج الدين ىي حممد، وعزالدين، وجمد الدين، وداود، وأمحد، وصالح، وحي:أوالده  
 .درج، واملؤيد وامسه علي

 
ن أمحد بن علي بن أمحد بـن        واإلمام املنصور باهللا حممد بن علي بن حممد ب        

  .-تقدم بعد اإلمام أمحد ابن احلسني امل-اإلمام الناصر لدين اهللا حيىي السراجي 
بعد دعوة اإلمام احلسن، وقد كان بايعه كما تقدم، ولكن مقـصد            $دعا

اإلمامني رضاء اهللا وإحياء فرائضه، واإلمام حممد ممن أخذ العلم عن اإلمـام عـز               
 اجلهاد األكرب، وبذل نفسه يف هدم ما ى اهللا عنه، وتشييد ما الدين، وجاهد يف اهللا   



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٣

، وولده حيىي بن اإلمام، وقد كان وقع يف         )١(به أمر، حىت أسره عامر بن عبدالوهاب      
  :قال السيد العالمة عبداهللا بن علي الوزير. ولده جراحات كبار

ــسر     ومكنت عـامرا ممـا حيـاول يف        ــور ومنك ــدين مبأس   حمم
باحملمدين اإلمام حممد بن علي الوشلي، وحممد بن احلسني احلمزي، وال           واملقصود  

. ١١٨بن الناصر ص  عرف من أن حممدا الثاين هو حممد        صحة ملا يف حواشي نشر ال     
  .فتأمل

 . اإلمام حممد يف السجن بعد ثالثة أشهر سنة عشر وتسعمائةوتويف
شلي وقد بلـغ مـن      وتويف اإلمام الو  : قال الزحيف رمحه اهللا يف مآثر األبرار      

     ا، ألنه أخربين مشافهة أنه من أنداد حي اإلمـام          العمر قدر مخس وستني سنة تقريب
نعم وال عقب هلذا اإلمام ألنه تويف       .  عمر مخسا ومخسني سنة    $عزالدين، وهو   

  .ولده بعده ومل يكن له نسل
  :الزلف

٦١- ابنِ  اإلمامِ  الدينِ ويف شرف   مشـسه   
  

  ــت بيــن س ــر ــة لإلمام الم ع  
 :التحف  

  
هو اإلمام املتوكل على اهللا حيىي شرف الدين بن مشس الدين بن اإلمام أمحـد       

، وملا تويف اإلمام حممد بن علي الوشلي فزع أتباعه إىل السيد          %بن حيىي املرتضى    
                                   

) هــ ٨٩٤(سـنة  عامر بن عبدالوهاب بن داود بن طاهر، آخر سالطني بين طاهر يف اليمن، ويل بعـد أبيـه    )  ١(
وكان شديد الشكيمة بطاشا، له مآثر كثرية، اشتبك مع جيش من الترك يف حـروب كـثرية انتـهت مبقتلـه              

 .٢٥٣/ ٣األعالم . وبه انتهت دولة بين طاهر ومدم حنو ثالث وستني سنة) هـ٩٢٣(سنة 
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 ٤

ؤيد فطلبوا منه القيام فلـم      العالمة علي بن صالح بن احلسن بن اإلمام علي ابن امل          
يسعدهم إىل ذلك، فاجتمعوا إىل اإلمام شرف الدين فبايعوه يف حادي عشر يومـا              
من مجادى األوىل سنة اثنيت عشرة وتسعمائة، يف أيام اإلمام احلسن بن عزالدين كما  

  .أسلفت لك
 

لباب الزعامة، فـاألحق  ومهما كان املتعاصران قد بلغا رتبة اإلمامة، وحتليا جب  
واألوىل احلمل على السالمة، ألن كل واحد منهما يريد إصالح األمـة، ولتحـتم          
: وجوب القيام عليه عنده، وال شك أن اإلمام يف نفس األمر واحد، ولكن اهللا يقول

&}§øŠ s9uρ öΝ à6ø‹ n=tæ Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Οè?ù'sÜ÷zr& ÏµÎ/^] وإمنا قلنا إنه واحـد يف      ]٥: األحـزاب  
  . ونقالًنفس األمر لقيام األدلة عقالً

 والفساد، واخـتالل نظـام   لالضطراب فألن قيام إمامني موجب     :أما العقل 
علـوم   إذ النظر إىل اإلمام فيما مرجعه إىل مصاحل املسلمني واإلسالم، ومن امل    ؛العباد

ا واآلخر خالفـه، ويظـن      فقد يرجح أحدمها أمر   اء،  اختالف األنظار وتغاير اآلر   
  .دمها الصالح يف شيء واآلخر عكسهأح

 فلو مل يكن إال اإلمجاع على جواز اإلمام الواحد، واخلـالف يف           :وأما النقل 
غريه، واإلمامة مشتملة على أمور شرعية ال جيوز تناوهلا إال بداللة قطعية، وال دليل              
على ما عدا الواحد، أما القياس على األنبياء ففاسد، لوجود الفارق وهو الـوحي              

ا واملسألة قطعية، إذ هي من مسائل االعتقاد، وأما حكايـة           العصمة، ولكونه ظني  و
اإلمجاع على اجلواز فمعارضة حبكايته على املنع، مع كوا ظنية على أن هذه أشهر              

من دعـا إىل    «: #ا فقد ورد يف السنة ما يقتضي املنع، حنو قوله           وأيض. وأظهر
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 ٥

  .»عنة اهللا واملالئكة والناس أمجعنينفسه أو إىل غريه وهناك إمام فعليه ل
إذا «: #واألمة تروي عن الـنيب      :  يف الشايف  $قال اإلمام املنصور باهللا     
، ومل يشتهر عن قدماء العترة صلوات اهللا عليهم إال »بويع خلليفتني قتل اآلخر منهما  

املنع، ومن اطلع على أحواهلم، وتصفح صرائح أقواهلم، صح له ذلك، وليس هـذا              
البسط والتبيني، وإمنا أتينا بطرف من ذلك جلاللة هذه املسألة وعظم موقعها            موضع  

  .يف الدين وال بأس ببيان حجة، وإيضاح حمجة، واهللا املوفق
اآلل اهلداة فقد تسربل بسربال الوبـال،   فأما من أقدم على ثلم أعراض أئمة

أخطـأ،  وانتظم يف سلك أرباب الضالل، وحق عليه غضب امللك املتعال، وحظه            
›ÞΟn=÷èu&وعلى نفسه أسـاء،      y™uρ tÏ% ©! $# (#þθ ßϑ n=sß £“r& 5=n=s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î=s)Ζ tƒ^]   ٢٢٧الـشعراء[ ،

وأعجب من هذا إن كان من خلطاء اجلهل، وأسراء التقليد، من جعلهم اهللا أقرب              
ا باألنعام، املنهمكني على مجع احلطام، الذين ال يفرقون بني احلالل واحلرام، قد        شبه 
ا بأهل املعرفة، وتزيوا بشيء من تلك الصفة، ويقولون نؤمن ببعض ونكفـر             تسمو

  .ببعض، ال يكلون النظر إىل أربابه، وال يقفون على ماهم أحق وأوىل به
ــري   ــرج احلم ــصاهلت ع   فت

   
  ــت ــسوابقفقل ــن عــدم ال    م

  . ضلوا وأضلوا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا، أال إم هم الكاذبون  
هم اهللا عن األرجاس، واصطفاهم على كافة الناس، فلـيس  هذا وأما من طهر  

بضارهم شيئا، فقد أحلقهم اهللا بآبائهم من النبيني، وقدس أرواحهم يف عليني، وقد             
         ا، وال جتد ذلك إال يف      أوذي النيب، وعصي الوصي، فما زادهم اهللا إال علوا وارتفاع

 بالسيوف ما زادهم إال حبـا،     مهج الدنيا، وأتباع اهلوى، وأما أولياء اهللا فلو ضربوا        
كيف وقد أنزهلم اهللا يف مرتلتهم واصطفاهم من شجرم، وخالطهم اإلميان، ووقفوا   
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 ٦

على حقيقة العرفان، ورسخت أقدامهم على هدي السنة وحمكم القرآن، جزاهم اهللا       
  .عن أهل بيت نبيهم أفضل اجلزاء

هاب بعد حروب    وانتصر اإلمام حيىي شرف الدين على عامر بن عبدالو         نعم،
 .شديدة، وظفره اهللا عليه، وكان خروج اجلراكسة واألتراك

 سنة مخس وستني وتسعمائة عن سبع ومثانني، مشهده يف بـالد            :$تويف  
 .حجة مبشهد جده
 املطهر، ومشس الدين، وعزالدين، ورضي الدين، وعلي، وعبـداهللا،          :أوالده

  .واواحلسن، وحميي الدين، وعبدالتواب، هؤالء الذي أعقب
األمثار هذب به   : ولإلمام األنوار الثاقبة واألنظار الصائبة يف مجيع العلوم، منها        

األزهار، وهو مالك زمام الفصاحة والبيان، وكاشف لثام البالغة والتبيـان، ولـه             
  : صدرها،قصص احلق يف سرية سيد اخللق

  لكم من احلب صـافيه ووافيـه      
   

  ومن هوى القلب باديه وخافيـه       
  ادي وهـو بيـتكم    ؤ ف أنتم حلول   

  
  وصاحب البيت أدرى بالذي فيه       

   ا فيهـا  وملا دخل املشهد املقدس قال وهو آخذ حبلقة قبة اإلمام اهلادي إىل احلق أبيات
  :صورة احلال منها

  زرناك يف زرد احلديد ويف القنـا      
   

  )١(واملــشرفية واجليــاد الــشزب  
   مثل البحار تالطمـت    وجحافلٍ  

  
      لـب  أغ أمواجهن بكـل أصـيد  

  من كل أروع من ساللة هاشـم        
  

   من ذؤابـة يعـرب     وبكل أشجع   
  

                                   
 .كَركَّع مجع شازب وهو الضامر: الشزب) ١(
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 ٧

  :إىل أن قال يذكر تغلب األشراف احلمزيني
  من بعد أن حال القرابـة دوننـا       

   
  ا أشــد حتــزبوحتزبــوا حقبــ  

ــه    ــاد نكال ــأذاقهم رب العب   ف
  

  الـصيب  يف كل معركة يشيب هلا  
  ــهأبــد   ا عــدو اهللا لــست أقيل

  
  ي أو أيبلو أنـه ابـين أو شـقيق       

وله اآلثار احلسنة، واملصاحل العامة، وأيامه هي األيام اخلضر النـضرة، الـيت               
كانت فيها حياة العلم والدين والدنيا، وجلهاده وجهاد األئمة املطهرين األثر األكرب            
يف تثبيت قواعد الدين واخلالفة النبوية يف اليمن بعد أن كادت تقضي عليها أيـدي             

  .الغزاة الطامعني
 :ال السيد العالمة داود بن اهلادي يف التتمةق

  وقام باألمر من طابـت عناصـره      
   

  أبو املطهر زاكي الفعـل واألثـر        
  فدوخ األرض من شـام إىل ميـن         

  
  يـة الـسمر   طِّبالبيض والبيض واخلُ    

   :وقال سيدي العالمة عبداهللا بن علي الوزير يف تتمته  
  وواجهت جنل مشس الدين نـاظرة     

   
ــه مث    ــالنظر إلي ــه ب ــت عن   تول

  وخلدت ذكره يف بـاطن الـسري          من بعد أن أمحدت يف الناس سريته  
  وناوشت عنه جمد الدين فانقلبـت       

  
  عنه الرعايا وعني الـورد بالـصدر        

  ومهدت البنه امللك املطهـر مـا        
  

  غـدا لــه كــسرى أي منكــسر   
  وال تسل عن أمور من بنيه جـرت         

  
  ما أنت والفصل بني العود والتمـر        

 هم نابذوه النـصاع احلواسـد يف        
  

  خــالل ود أكيــد غــري مــستتر  
  وأذعنوا بعد أن كفـوا قواصـرهم        

  
ــ   ــهم كــالرأس للقَ ــه من   رصبأن

ويف مطلع البدور أنه دعا أيام املطهر اإلمام املهدي لدين اهللا احلسن بن محزة بـن                   
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 ٨

 بن  علي بن حممد بن سليمان بن إبراهيم بن إسحاق بن سليمان بن علي بن عيسى              
القاسم بن علي بن حممد بن صالح بن القاسم بن إمساعيل بن عبداهللا بن حممد بـن           

  .انتهى. ا عاملً كامالً، وكان فاضالً%القاسم بن إبراهيم 
ويف مشجر أيب عالمة أن اإلمام حممد بن القاسم أمر بعمارة مشهده بـسودة      

  :قال ابن الوزير يف تتمته. شظب
 ا بالغدر يف شـظب    وقابلت حسن  

   
  وأقنعته ببيـت شـامخ احلجـر        

  :الزلف  
   بعده  اد  الناصرِ  اإلمامِ وسبطُ -٦٢

   
  فمدت   على اإلسالم منه   صـنائ ع  

 :يف هذا البيت :التحف  

 
اإلمام الداعي إىل اهللا جمد الدين بن اإلمام الناصر لدين اهللا احلسن بن اإلمـام               

عز الدين بن احلسن بن اإلمام اهلادي إىل احلق علـي بـن املؤيـد    اهلادي إىل احلق  
%.  

 بعد وفاة أبيه، وأحلقه اهللا بآبائه األبرار املنتجبني األخيـار سـنة              إىل اهللا  دعا
  . وتسعمائة، عمره ست ومخسون سنةاثنتني وأربعني

 مشهده ببالد احلرجة بقرب مسجده املـشهور        ، مشس الدين  :عقبه من ولده  
ذريته السيد العالمة الورع الزاهد العابد صفي الدين واإلسالم أمحد بن           هناك، ومن   

بن حيىي بن حسن بـن مشـس        أمحد بن حممد    حممد بن أمحد بن علي بن حمسن بن         
الدين بن حممد بن مشس الدين بن اإلمام جمد الدين املتوىف يوم السبت السابع مـن                

ة الفريدة اليت مجعت بني نئة وقد نوه العلماء بالقصيد ) هـ١٤١٠(ربيع الثاين سنة    



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٩

 وهي  ،، يف نصف بيت   $ن بالقيام، وترثية والده اإلمام      اإلمام جمد الدين بن احلس    
للسيد العالمة البليغ احلسن بن عبداهللا بن قاسم القطابري بن حممد بن اهلادي بـن               

حيىي إبراهيم بن األمري املؤيد بن أمحد املهدي بن األمري مشس الدين حيىي بن أمحد بن               
  :بن حيىي رضي اهللا عنه مطلعها

  األمس يبكي وهذا اليوم قد ضحكا     
   

  وصار يضحك من باألمس كان بكا       
  :ومنها  

  باألمس غيب يف بطن الثرى قمر     
   

  واليوم الح هالل زيـن الفلكـا        
  كذا الزمـان ويف أفعالـه عـرب         

  
  والشر واخلري يف أيامـه اشـتركا        

    ا كـان عمـدتنا    لئن فقدنا إمام  
  

  ا للفقيـد حكـا     وجدنا إمام  فقد  
  :ومنها  

ت خالفة جمد الـدين كربتنـا   لَّج  
   

  حىت كأن أباه اليوم مـا هلكـا         
  :ومنها  

  واستبشرت مكة عند القيام بـه     
   

   طاب منها القلب إذ ملكـا     وطيبةٌ  
  :وساق على هذا، قال السيد العالمة داود بن اهلادي يف تتمة البسامة  

  مث اخلليفة جمـد الـدين قائمنـا       
   

     ا مـن البـشر    أجل داع دعا حق  
  لكنه رفـض الـدنيا وزهرـا        

  
  فقابلته صروف الـدهر والقـدر       

عنه يف مطلع البـدور     قال القاضي العالمة أمحد بن صاحل بن أيب الرجال رضي اهللا              
وهذا اإلمام املمدوح، حري بـأن متدحـه        :  قلت -: عند ذكرها  -وجممع البحور 

 مبحل ال يلحق، ومن اهلداية يف فلك ال يغيب نوره           املالئكة والروح، كان من العلم    
وال ميحق، وأما علوم العربية فكان نسيج وحده، وله شرح على املوشح، وكان من          
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 ١٠ 

الزهد والورع مبحل عظيم، وكانت بسطته على أكثر األقاليم املتوسطة من اليمن،            
ة منـع    فلما اطلع على أمور من األمراء تقضي ا الـسياس          ،وكانت احلصون بيده  

: منها، فكان ا احنالل احلال، وأعظمها مسألة الرهائن فإنه مل يرض ـم، وقـال           
&Ÿωuρ â‘ Ì“s? ×ο u‘Î—#uρ u‘ø—Íρ 3“t� ÷zé& 4̂]وكان له كرامات]١٦٤: األنعام ،.  

وحكى قصة الظامل الذي اعترضه يف طريق احلجاز، وأراد أخذ احلصان الذي            
ة من أصحابه الفضالء فرتبوا، فانتقم اهللا       يركب عليه اإلمام، وكان مع اإلمام مجاع      
وملا حضرت الوفاة اإلمام جمـد الـدين     : من ذلك الباغي وأخذه الورم فهلك، قال      

جعل وصيه اإلمام شرف الدين، وأرسلوا لإلمام شرف الدين بسجادته وشيئا مـن             
لو علمت حال جمد الدين ما      : أعمال عبادته، فبكى اإلمام شرف الدين كثريا، وقال       

وكان لإلمام جمد الدين يف األدب مع كمال رجاحته وفكرته حظ           . ت هذا املقام  قم
  .انتهى كالمه. %عجيب، وهذا ديدن أهل البيت املؤيدي 

أي اإلمـام شـرف      ($ويف الدامغة قال السيد داود بن اهلادي من شعره          
 الدين ألنيسه وجليسه السيد حيىي بن أمري املؤمنني احلسن بن أمري املؤمنني عز        ) الدين

، وقد توهم فيه امليل إىل ولده املطهر بن شرف الدين، وذلـك يف              %بن احلسن   
  :، وهي$آخر مدته 

  هــذا العجــاب وذاك العجــب
   

  وذا الظرف يزهو وحسن األدب      
ــأين شــفاء كــالم الكــالم     ف

  
  فخــل املــدام وخــل الطــرب  

  ــواه ــسرورف ــاد ال ــل أف    لفع
  

   أثـار الكـرب    )١(وفعل وتـرك    
  

                                   
 .وقولك )  ١(



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ١١ 

  مـع القلـوب   فيارب عجـل جب   
  

  على اللـذ ترضـاه يـارب رب         
  أو$فأجاب عليه السيد عماد الدين بقصيدة فصيحة أبان فيها تأكد مودة اإلمام               

  :ها.كركع مجع شازب وهو الضامر:الشزب
  أتانــا نظــام شــريف النــسب

   
  محيد الفعـال صـريح احلـسب        

  أجل الورى كلـهم عـن يـد         
  

ــب   ــال والرت ــم يف الع   وأرفعه
ــساكني    ــال امل ــرملنيمث    وامل

  
  وملجاؤنا يف خطـوب النـوب       

ــه     ــى خلق ــة ريب عل  وحج
  

  وحميي اهلـدى بالقنـا واليلـب        
ــ   ــك نظم ــآللفيال   ا يفــوق ال

  
  ويزري ـاء عقـود الـذهب        

ــايب   ــي األن ــشره)١(وحيك    يف ن
  

  ورشف املـدام وظلـم الـشنب      
  وحيكي الرياض وما يف احليـاض       

  
  وطيب البيـاض بيـاض العنـب      

  غــة أو جــرولفمــا ابــن املرا  
  

  وما الصاحب الندب مهما خطب  
  وما ابن العميد ونـسل احلميـد      

  
  وما هو لبيـد فـصيح العـرب         

  :إىل أن قال  
  أفاد الـسرور وأهـدى احلبـور      

   
ــارب رب    ــة ي ــال اخلليف   مق

ــ   ــا نفوس ــدعافطبن ــذاك ال   ا ب
  

ــا األرب    ــىن وبلغن ــا امل   ونلن
ــدى   ــام اهل ــس إم ــة نف   وطيب

  
  جتلــي حنــادس ليــل الكــرب  

  هجرتك ال عن قلى يف القلـوب        
  

ــهب   ــني الل ــب إن زرت ب   أقل
  ولكن وجـدت بقـاء الـوداد        

  
  مع اهلجر والصد ال عن غـضب        

                                     
 . متت لسان العرب .  املسك ضرب من العطر يضاهي) ١(
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 ١٢ 

ا عن العبـد يـا سـيدي    وصفح 
  

  إذا كان للـذنب منـه ارتكـب         
ــديتك يفَّ   ــونوأحــسن ف    الظن

  
  وأكذب أكاذيب من قد كـذب       

  فشلت يـدا مـن وشـى بيننـا       
  

   هلــب)١(وتبـت يــداه يـدا ايب    
  :الزلف  

٦٣-وهاد  احلَ ي الورى والناصر سن ي الذ  
  

  ــلــهأس راألروام فــالكلم ٢( بــاخع(  
$&:  أسر األروام سبيل الالم يف قوله تعاىل       »له«:  سبيل الالم يف قوله    :التحف tƒö”�=Ï9  

šχρ ç�ã9÷ès? ^]وقوله عزوجل  ]٤٣: يوسف ، :&öΝ Íκ Íh5 t� Ï9 tβθ ç7 yδö� tƒ^]وهـي   ]١٥٤: األعراف ،
 : يف هذا البيت. الم التقوية

 
اإلمام اهلادي إىل احلق املبني أمحد بن عزالدين بن اإلمام الناصر احلسن بـن              

  .%اإلمام اهلادي عز الدين بن احلسن 
 وجاهد يف سبيل اهللا يف أواخر أيام اإلمام شرف الدين بن مشـس         دعا إىل اهللا  

، $مائة، وكان قد ذهب نظر اإلمام شرف الدين         الدين سنة مثان ومخسني وتسع    
فأشار بقيام اإلمام أمحد بن عز الدين، وكان قد امتنع اإلمام أمحد ومن معـه مـن         

إن ذهب بصرك ففي بصريتك مـا       :  لإلمام شرف الدين ما معناه     -العلماء، وقالوا   
  .يكفي، فلم يعذره عن القيام، وبايعه

                                   
 .من املؤلف أيده اهللا تعاىل متت . بتخفيف اهلمزة باحلذف )  ١(
جتنبـا ملـا   . إخل.. وأمحـد مث الناصـر   : بعـد أن كـان   . أخل... وهادي الورى والناصـر     : أصلحه املؤلف هكذا  ) ٢(

  .متت منه أيده اهللا. فيه من القبض عند أهل العروض وإن كان جائزا
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 ١٣ 

  : تتمة البسامةقال السيد العالمة داود بن اهلادي يف
ـ ووبعد أن خانـه املقـدور قُ       هت  

  
  وابتز من ثقبتيه جـوهر البـصر        

  قام اإلمام ابن عزالـدين قـدوتنا        
  

  عن رأيه فرمـاه الـدهر بـالعرب         
  :وقال ابن الوزير يف تتمته  

  ا واقصاها عـن النظـر     إليه شزر      مث اإلمام ابن عزالدين إذ حلظت
  :إىل قوله

ـ        سنم وغـدا حىت قضى حنبه يف ي
  

     ا من اهلجـر   من بعد ذلك معدود  
  سنة سبع ومثانني وتسمعائة، وله سبع وسبعون سنة، أرخ وفاته سلمان آلوتويف  

حممد القاضي العالمة أمحد بن حيىي حابس رضي اهللا عنه، وكذلك يف مـشجر أيب               
عالمة، مشهده بوادي يسنم ببالد مجاعة بصرح مسجد اإلمام عز الدين بن احلسن             

 .ومن ذريته آل الدرة بصنعاء، %
بن  بن حسن بن ناصر بن حسن بن ناصر          ومن أعالمهم السيد العالمة ناصر    

حسن بن أمري الدين بن زيد بن عبداهللا املعروف بالدره بن علي بن اإلمام اهلـادي                
هـ، وخلف جنله السيد الفاضل عبداهللا بن       ١٣٧٦بتعز سنة   تويف. أمحد بن عزالدين  

 وجبامع صنعاء، وأخاه حيـىي بـن        ،ماء املدرسني مبسجد معاد   ناصر، وهو من العل   
  .ناصر
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 ١

 
بن  احلسن بن علي بن داود بن احلسن         واإلمام الويل الناصر لدين امللك العلي     

  .%اإلمام علي بن املؤيد 
ا للحق، إىل   ا للخلق، ناصر   سنة ست ومثانني وتسعمائة، ومل يزل هادي       :قيامه

    أن أسره األتراك جببل هالث وتـسعني   وم سادس عشر شهر رمضان املعظم سنة ث       ن
وتسعمائة، ومكث يف اليمن سنة، مث وجههوه وأوالد املطهر ابن اإلمام حيىي شرف             
الدين إىل السلطنة، وهلذا اإلمام كرامات عديدة، ومل يزل يف احلبس إىل أن قبضه اهللا    

  .سنة ست وعشرين وألف
  :قال يف تتمة البسامة

  والقائم الناصر الداعي العبـاد إىل     
  

  القدر واخلطـر سبل الرشاد عظيم     
        اسعى لنصرة ديـن اهللا معتـصم  

  
     ا غـري حمتقـر    بعروة اهللا سـعي  

  :وقال الوزير يف تتمته  
  من بعد حرب شديد احلر مستعر         ومكنت حسنا ما رام من حـسن      

  :هو اإلمام الناصر، مث قال: وايل األتراك باليمن، والثاين: حسن األول
  ملا كسته بـرود اـد معلنـة       

  
ـ       ار عنـه يف مخــر تلفعـت خبم

  من البالد سوى األهنوم أو عـذر          واستفحل الترك إذ مل يبق يف يده  
 .حممد، وأمحد يف اليمن حسب ما نعلم: هذا وله من الولد  

 السادة األجالء آل اهلامشي، ومستقرهم اآلن بوادي رحبان مياين          :ومن ذريته 
براهيم بن حممد بن    صعدة بدون ميل، منهم حي السيد اإلمام مشس الدين أمحد بن إ           

بن أمحد بن اإلمـام الناصـر       لقب اهلامشي بن إبراهيم بن علي         إبراهيم بن أمحد امل   
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 ٢

احلسن بن علي رضي اهللا عنهم، املتوىف سنة اثنتني وأربعني وثالمثائة وألف، وولده             
الوحيد العالمة الويل مجال آل حممد علي بن أمحد اهلامشي، تويف سنة سبع وسـبعني   

ألف رضي اهللا عنه، وأخوه املوىل العالمة شيخ بين احلسن حممـد بـن              وثالمثائة و 
جنم : وأوالده الكرام منهم. إبراهيم اهلامشي املتوىف سنة سبع ومخسني وثالمثائة وألف       

العترة األعالم العالمة األوحد صالح الدين بن حممد اهلامشي حفظه اهللا وأدام عاله،             
ين شبيه زين العابدين، ويل اهللا الرباين القاسم        السيد اإلمام علم أعالم الزاهد    : ومنهم

بن عبداهللا بن علي بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد امللقب اهلامشي رضوان اهللا ورمحته               
عليه املتوىف سنة مخس وثالثني وثالمثائة وألف، وعمره مخس وثالثون سنة، وأخوه            

 إمساعيل بن عبـداهللا     السيد العالمة قدوة املسلمني واخلرية من ساللة سيد املرسلني،        
اهلامشي املتوىف سنة إحدى وستني وثالمثائة وألف رضي اهللا عنه، وولـده الوحيـد              
العالمة فخر اآلل الكرام الويل ابن الويل عبداهللا بن إمساعيل اهلامشي املتوىف يف شـهر    
مجادى األوىل سنة ست وتسعني وثالمثائة وألف، وهؤالء يف العصر األخري، وجيمعنا     

  .% احلسن بن اإلمام اهلادي علي بن املؤيد وإياهم
  :الزلف
٦٤-وطهره ا املنصـ ا ومغرِ  شرقً ور اب  
  

ــداُء   ــاملني ربفأع ــع ص الع اصع  
  ٦٥-ثلَّو ع روش الظال مني أورِ وتد  

  
   على الترك املرهفَ  منه  ـ ات الي المع  

 :التحف  
ن آالت احلـرب، وذلـك       ما يلمع م   :واليالمع.  هم املتفرقون  :الصعاصع

 .معروف يف كتب اللغة ليس فيه غرابة
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 ٣

هو اإلمام األجل املنصور باهللا عز وجل أبو حممد القاسم بن حممد بن علي بن             
حممد بن علي بن الرشيد بن أمحد بن األمري احلسني األملحي بن علي بن حيىي بـن                 

 القاسم بن اإلمام الداعي إىل اهللا يوسف بـن اإلمـام            حممد بن يوسف األشل بن    
املنصور باهللا حيىي بن اإلمام الناصر أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني               

%.  
قام بعد أياسه من خروج اإلمام الناصر احلسن بن علي يف احملرم سنة سـت               

د جدد اهللا بعلمه    وألف، وطهر األرض من الردى، ونشر فيها اإلميان واهلدى، ولق         
  .وسيفه الدين احلنيف، وأحيا جبهاده، واجتهاده معامل الشرع الشريف

 يف أيام الشدائد إىل احلصن املنيع جبل برط، من بلدان مهدان بـن  $وطلع  
 .زيد أنصار أهل البيت ااهدين بني أيدي أئمتهم، وأبناء نبيهم، ولبث فيهم مدة

 سنة تسع وعشرين وألف، عن اثنـتني         عشر شهر ربيع األول     ثاين قبضه اهللا 
  .وستني وهو واإلمام عبداهللا اآليت اددان يف األلف،مشهده جببل شهارة

حممد، وعلي الشهيد، وأمحد، واحلـسن، واحلـسني، وإمساعيـل،          :أوالده
 .، وعبداهللا، ويوسفىيوإسحاق درج، وحي
د العالمة أمحد   عتصام يف السنة بلغ فيه إىل احلج، وأمته السي         اال :ومن مؤلفاته 

بن يوسف زبارة املتوىف سنة اثنتني ومخسني ومائتني وألف، عن إحـدى ومثـانني              
بأنوار التمام، وله املرقاة يف أصول الفقه، واإلرشاد، والتحذير وغري ذلك، واألساس         

  :يف أصول الدين، الذي يقول فيه األبيات البليغة من البحر الكامل
  هــذا األســاس كرامــة فتلقــه

  
  حيب بكرامـة اإلنـصاف  يا صـا    

   ا مـن نفـائس دره     واحرز نفيس  
  

  مجعت بغوص يف خضم صـاف       
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 ٤

  مجــع املهمــني بيننــا يف دينــه
  

  ا يفـي بإصـابة وتـصاف      مجع  
 .وهو كما قال فيه، وله شروح  

 
بـن  يد اإلمام أمحد بن حممد بن صالح        واملعتمد اآلن يف التدريس شرح الس     

الح بن أمحد بن حممد بن القاسم بن حيىي بن األمـري داود بـن   حممد الشريف بن ص 
املترجم بن حيىي بن عبداهللا بن القاسم بن سليمان بن علي بن حممد بن حيىي بن علي                 

  .%بن القاسم بن حممد بن القاسم بن إبراهيم 
 ذريته الولد العالمة الدكتور املرتضى بن زيد امللقب باحملطوري، وفقـه            ومن
العلم وأهله، وقد أجزناه، وقد أسهم بارك اهللا فيه يف إيواء طلبـة العلـم   اهللا خلدمة   

 وبناء املساكن واملدارس هلم، ومنها مركز بدر العلمي املشهور          ،وحثهم على العلم  
  :بصنعاء نزلنا فيه، وقد عرض علي الولد املرتضى نسبه كما يلي

 بن طالب بـن     املرتضى بن زيد بن زيد بن علي بن حممد بن أمحد بن عبداهللا            
حيىي بن إمساعيل بن احلسن بن علي بن اهلادي بن احلسن بن أمحد بن حممـد بـن                  

وقد سقط من أجداد السيد أمحد الشريف       . صالح بن أمحد بن حممد إىل آخر النسب       
حممد بن صالح حيث مل يذكر حممد بن صالح إال مرة واحدة، والـصواب مـا                

  .حممد بن صالح مرتنيذكرنا يف التحف من أنه حممد بن صالح ابن 
، وهذا  )املسمى شفا صدور الناس   (الشرح الكبري   : وله على األساس شرحان   

خمتصر منه، وله ضـياء ذوي األبـصار يف         ) املسمى عدة األكياس  (الشرح الصغري   
 .الفقه، والآليل املضيئة يف السري شرح على البسامة

عن سـبعني  وهو من أعيان أصحاب اإلمام، تويف سنة مخس ومخسني وألف،  
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 ٥

وليس هو الشريف مؤلف املصابيح يف تفسري آل حممد كما وهم           . عاما رضي اهللا عنه   
  .بعضهم التفاقهما يف النسبة والعصر

 
بـن   علي   فإن مؤلف املصابيح السيد العالمة عبداهللا بن أمحد بن إبراهيم بن          

السيد العالمة إبـراهيم بـن      حممد بن صالح يلتقيان يف حممد بن صالح هذا، قال           
 املتوىف سـنة    - %القاسم بن املؤيد باهللا حممد بن املنصور باهللا القاسم بن حممد            

 قرأ على القاسـم بـن   -:نيف وأربعني ومائة وألف، يف طبقات الزيدية يف ترمجته    
 األساس يف األصول وغريه وأجازه مجيع مروياته ومـستجازاته، وقـرأ            $حممد  

ؤلفه السيد أمحد بن حممد الشريف انتـهى، تـويف صـاحب            شرح األساس على م   
  .املصابيح سنة اثنتني وستني وألف

ولإلمام القاسم وألوالده األئمة من جوابات السؤاالت وحل اإلشكاالت ما          
وممن فاز بالشهادة يف سبيل اهللا جنل اإلمام علم األعالم الشهيد الويل            . يشفي العليل 

قربه بوادي عالف مـن     . ث وعشرين وألف   سنة ثال  %علي بن اإلمام القاسم     
  .خماليف صعدة رضوان اهللا عليه

وتويف احلسن بن اإلمام بضوران سنة مثان وأربعني وألف، عن اثنتني ومخسني            
 .وشهر وليلتني كذا يف مطلع البدور

وتويف احلسني بن اإلمام سنة مخسني وألف بذمار وقد سبق، هـؤالء محـاة              
وأخوهم املنصور أبو طالب أمحد بن اإلمام دعا        . اإلماماإلسالم وأركان دولة أبيهم     

بعد وفاة أخيه اإلمام املؤيد باهللا، مث سلم ألخيه اإلمام املتوكل على اهللا، تويف بصعدة 
  .سنة ست وستني وألف رضي اهللا عنهم
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 ٦

ومن أعالم ذريته يف العصر األخري السيد اإلمام احلافظ عبدالكرمي بن عبداهللا            
 % بن حمسن بن حسني بن حممد بن أمحد بن اإلمام القاسـم              بن حممد بن أمحد   
، مؤلف العقد الفريد يف األسانيد، وشرح نظم اخلالصة، وتتمـة           )١(صاحب الروضة 

للروض النضري خمتصرة، وكتاب مجع فيه بني الكشاف واملصابيح، وقـد ذكـرت             
، وولـده  طريقنا إليه يف اجلامعة، تويف سنة تسع وثالمثائة وألف، عن أربع ومثـانني     

  .العالمة عبداهللا تويف سنة سبعني وثالمثائة وألف عن اثنتني ومثانني رضي اهللا عنهم
  

بـن  ر األعالم الزاهد الويل عبداهللا      ومنهم يف اجلهة الشامية السيد العالمة فخ      
يه  وإل -مد بن علي بن حممد امللقب العزي      سليمان بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حم        

،تـويف  % بن علي بن أمحد بن اإلمام القاسم         -ب السادة الكرام آل العزي    ينتس
هـ مبجز غريب ضحيان، وولداه العالمة الويل حممد، وعبدالرمحن، وقد          ١٣٦٩سنة  

بارك اهللا يف ذرية اإلمام، وسيأيت ذكر أئمة اهلدى منهم، ومن يتصل به اإلسناد من               
 بذكر العامل من البيت ونـسبه       أعالمهم، ولو استقصي لطال الكالم ولكن استغين      

ليكون مرجعا ملن يتصل به، وقد مجع هذا املؤلف جوامع أنساب أهـل البيـت يف         
ذكر األئمة، واألعالم منهم على التحقيق، وقد كانت العناية جبمع األنساب علـى          

 املعتمد يف اليمن ، وغريه،      وهو العموم يف املشجر اجلامع أليب عالمة رضي اهللا عنه،        
م أخي املؤلف صالح بن اإلمام، وقد أوصلت هذه النسخة إىل الطـائف             وهو بقل 

كالشايف، واالعتصام، وكان نقله وإحلاق ما أمكن       : عند العزم لطبع املؤلفات الكبار    

                                   
 . بلدة الروضة ) ١(
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 ٧

الفروع بعد طلبها من جهات اليمن وغريه، وكان االشتراك بكتابته مع ابن اخلـال           
املهدي، والسيد العالمة األجمـد     سيدي العالمة األوحد القاسم بن أمحد بن اإلمام         

علي عبدالكرمي الفضيل شرف الدين، ومت نقله وتصحيحه بقلم السيد اهلمام أمحـد             
ف الدين، مت بعد مدة طبعه األخ العالمة مجال الدين علـي            ىي بن احلسني شر   بن حي 

عبدالكرمي الفضيل محاه اهللا وأحلق فيه ملحقات وتراجم كثرية ملـن يف األصـل،               
وا موجودين وال أصل هلم يف األصل معني، وترك الترمجة لكثري، فمـن            وألناس ليس 

  .%هم يف األصل كالإمام اهلادي عز الدين بن احلسن 
وعسى أن يتيسر طبعة ليعم نفعه، واملوجب لزيادة املالحظة هنا يف ذكر بعض 

 .ةالبيوتات هو أا مل حترر يف مؤلفات املتأخرين، والقصد اإلفادة واهللا ويل اإلعان
، العامل ااهد الشهيد الويل     $هذا ومن الشهداء األبرار عم اإلمام القاسم        

عامر بن علي رضوان اهللا عليه، استشهد سنة مثان وألف، وسلخ جلده فلم يظهـر               
منه أنني وال شكوى، إال تالوة سورة اإلخالص، وتويف ولده العالمة فخر أعـالم              

ألف، وولده العالمة احلافظ عامر بـن       العترة عبداهللا بن عامر سنة إحدى وستني و       
عبداهللا تويف سنة إحدى عشرة ومائة وألف، املذكور يف األسانيد، ومنهم يف هـذا              
العصر السيد العالمة العابد الويل املعمر صالح بن حيىي بن إبراهيم بن صالح بـن               
حسن بن صالح بن أمحد بن صالح بن عبداهللا بن عامر الشهيد رضي اهللا عنـهم،                

 منهم يف امللحق    )١(ده وعشريم الكرام بارك اهللا فيهم، وسيأيت ذكر اآلخذين        وأوال
  .وتراجم األعالم من ذرية الشهيد مستوفاة يف كتب التاريخ والسري

                                   
 .يعين عن املصنف )  ١(
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 ٨

  :الزلف
٦٦-  وأهلِ املُع  البيت  خامتٌ  لأللف   
  

  هو الـداعي إىل اهللاِ     القائم  ضـارع   
 :التحف  

 
مام املتوكل على اهللا أبو حممد عبداهللا بن علي بن احلسني بن اإلمـام              هو اإل 

 .%عزالدين بن احلسن 
يا  : يف شهر ربيع اآلخر سنة أربع وتسعني وتسعمائة، ومن كالمه    دعا إىل اهللا  

أمة أبينا املصطفى، وأتباع آبائنا اخللفاء، أدعوكم إىل احملجة اليت من هلا سلك سلم              
  .وما هلك، إىل آخره

السيد العالمة حيىي بن أمحد بـن أمـري         : ومن مشائخ اإلمام عبداهللا بن علي     
بن حيـىي    ده السيد العالمة عز الدين حممد       املؤمنني اإلمام عز الدين بن احلسن، وول      

  :%قال فيهما اإلمام شرف الدين بن مشس الدين . $
  إذا كنت يف مدح األفاضل تبتدي     

  
  فال تبتدئ إال بيحىي بـن أمحـد         

  السيد املفضال والعلم الـذي    هو    
  

  له يف ذرى العليا أشرف مقعـد         
ــه عالمــة ومطهــر    ومــن جنل

  
  حممدنا يـا حبـذا مـن حممـد          

كتاب الـرائض   : $هذا، ومن مؤلفات اإلمام املتوكل على اهللا عبداهللا بن علي               
على مفتاح الفرائض، وكتاب النجاة يف معرفة اهللا، وكتاب روضة اجلنان يف إعجاز             

 .قرآن، وله تعليق على تلخيص املفتاح يف علم املعاين والبيان وغري ذلكال
  :قال ابن الوزير يف تتمته

  وشيدت من عالمات الفضائل يف    
  

  أيب العالمة ذي األوراد يف السحر       
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 ٩

أيب العالمة سهو واضح، فإن املكين بأيب عالمه هو ولده األمري الشهري حممد             : وقوله
. هللا صاحب املشجر املشهور مع تغيري الئق يف أول البيـت          بن اإلمام املتوكل على ا    

  : قال بعد ذلك
  تلك الفيالق عن قوس بـال وتـر           ا يف الترك حني رمت    ومل تدع وتر  

  فشيعت دعـوة املنـصور قائلـة      
  

  هذا بـذاك فثـق بـاهللا واعتـب          
  ووطأت لبين املختار بيـت عـال        ر

  
  على الثريا وحفتهم علـى الـسرر        

ــاهللا   ــره ب ــاهر أم ــصمبط    معت
  

ــدر     ــاهللا مقت ــستظهر ب   هللا م
  عالمة علـم يف صـدره حكـم         

  
  من العلـوم بـرأي منـه مبتكـر       

  سقى شهارة أعين تربـة خلطـت       
  

  مبسك داريـن يف تابوتـه العطـر         
وقد أمجع املوالف واملخالف على بلوغ اإلمام املتوكل على اهللا عبداهللا بن علي بـن        

  .لدرجة العلياء من العلم والكمال ا%احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلسن 
 -% شيخ اإلمام القاسم     -قال السيد العالمة صالح بن أمحد بن عبداهللا الوزير          

واملوايف على رأس األلف سنة من تسنم ذروة اإلمامة باإلستحقاق، ورقى           : مالفظه
: طبقات صهواا على الطباق والوفاق، فما اختلف يف معارفه وعوارفه، إىل قولـه            

ـ            وأقا سلمني م احلجة وأظهر احملجة، واشتهر فضله وجوده أمري املؤمنني وسـيد امل
 بن احلسن بن بن علي بن احلسني بن أمري املؤمنني عز الدين        املتوكل على اهللا عبداهللا     

  .بن املؤيد إىل آخرهأمري املؤمنني علي 
هو : وقال شيخنا فخر األعالم عبداهللا بن اإلمام يف اجلداول خمتصر الطبقات          

اإلمام األعظم الورع الزاهد، حيكى أنه كان ينقطع صوته ويضطرب إذا صـلى يف              
  .إىل آخره. بعض اجلهريات من البكاء والعربة، له التصانيف املؤسسة على التحقيق
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 ١٠ 

وقد وصل اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد إىل مقام اإلمام املتوكل علـى     
هم وأكرمهم، وقال اإلمـام القاسـم   ، ومعه مجاعة فأضاف%اهللا عبداهللا بن علي     

إنه أي اإلمام عبداهللا يصلح لإلمامة، وإنه يريد أن يبايعه، حكـى هـذا              : جلماعته
 يف السرية وغريمهـا، إال أن اإلمـام         )١(العالمة الشريف شارح البسامة، واجلرموزي    

ـ  القاسم اشترط شرطً   ا ا مل يرفع له اإلمام عبداهللا باال ألنه عنده غري وارد، وهـو مم
ختتلف فيه األنظار، وهو أنه ذكر له ما جرى بينه وبني اإلمام احلسن بن علي بـن                 

، وكان شيخ اإلمام القاسم بن حممد       %داود بن احلسن بن اإلمام علي بن املؤيد         
 يعتقد إمامته، ويعظمه غاية يف التعظيم، وقد أسر وهو معه، وهذه األشياء مما              $

  .ذوي القرىب كاإلمامني جيري بني كثري من الفضالء، ال سيما 
وقد وصل اإلمام عبداهللا إىل اإلمام احلسن إىل األهنوم بأهله وأوالده، فقابلـه     
اإلمام احلسن باإلكرام واإلعظام، مث أشار إليه باالنتقال إىل بالد الشرف، فانتقل عن  

، وهذا آخر ما جرى بينهما، ومها       $إذنه ومل يتعقب ذلك إال أسر اإلمام احلسن         
 وقد أفاد ما    -ية التصايف والوداد، فإن كان سبق شيء فقد حماه هذا الوفاق            على غا 

، -٢/٧٦٦مام القاسم يف غاية األمـاين  ذكرنا السيد العالمة حيىي بن احلسني بن اإل 
ومل يقم اإلمام عبداهللا إال بعد أسر اإلمام احلسن، وقد فتح احلرب علـى األتـراك                

وف، وقد أشار إىل ذلك اإلمـام القاسـم         وأوقع م وقاسى منهم الشدائد واملخا     
إنه مل يأمن إال بقيامه، وبعد أن قام اإلمام القاسم توجه إليـه اإلمـام               : حيث قال 

 لقصد اإلصالح واجتماع الكلمة، فتلقاه اإلمام القاسـم بـاإلجالل           %عبداهللا  
                                   

، كـان  )هــ ١٠٠٣( سـنة  املطهر بن حممد بن أمحد احلسين اجلرموزي، نسبة إىل هجرة بـين جرمـوز، ولـد        )  ١(
 .٢٥٤/ ٧األعالم ). هـ١٠٧٧(له دور بارز أيام الدولة القامسية، تويف سنة 
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 ١١ 

واإلكرام وأعطاه اخليل واتفقا على أن يقوم اإلمام عبداهللا باجلهاد واإلصـالح يف             
بالد الشام، ومىت استقرت األحوال نظر العلماء يف األوىل، فسعى وسائط الـسوء             
بالفساد واضرام نار الفتنة، وقصدوا اإلمام عبداهللا وأهل بيته باحلرب فاضطروهم إىل 
مصاحلة األتراك، ألجل الدفاع عن أنفسهم وغرروا على اإلمام القاسم بأنه قد نقض 

  . معذور يف املصاحلةما بينه وبينه، فاإلمام عبداهللا
، وتويف $ املشركني، وقد صاحلهم اإلمام القاسم  #وقد صاحل الرسول    

 ،حال الصلح، وال ثقة مبا نقله السعاة، وكل واحد منهما عليهما السالم معـذور             
 بغـزو  #حيث اغتر مبا نقل إليه عن اآلخر، فاملؤمن غر كرمي، وقد هم الرسول      

$&:، حـىت أنـزل اهللا     قوم ملا غرر عليه الوليد بن عقبة       pκš‰r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟ ä.u!% ỳ 

7, Å™$sù :*t6t⊥Î/ (#þθãΨ̈�t6tGsù^]وقد قال تعـاىل    ،]٦: احلجرات  :&}§ øŠs9 uρ öΝ à6ø‹ n=tæ Óy$uΖ ã_ !$ yϑ‹ Ïù 

Οè?ù'sÜ÷zr& Ïµ Î/^]٥: األحزاب[          ،وقد جرت أمور ال حيسن ذكرها، وال ينبغي نـشرها
ل حبمد اهللا تعاىل إىل املصافاة بني اإلمامني وأوالدمهـا واملـساحمة            فقد انتهت احلا  

واملعافاة كما هي السجايا النبوية والشمائل العلوية، نقل ذلك العالمة الشريف شارح       
األساس يف الآليل املضيئة، وصاحب السرية اجلرموزي، وولد اإلمام األمري حممد بن            

فيها على اإلمام القاسم وأوالده غايـة الثنـاء         عبداهللا يف التحفة العنربية، وقد أثىن       
، وكانت املساحمة يف مجيع ما جرى، فمـا       %ووصل إىل اإلمام حممد بن القاسم       

نشر يف السرية ال مثرة له إال إمشات األعداء ألهـل البيـت النبـوي، واهللا تعـاىل       
  . املستعان

سنة سـبع   اإلمام املتوكل على اهللا يوم اخلميس لعشرين من ذي احلجة           تويف
  . مشهده يف هجرة فلله. عشرة وألف، وله اثنتان ومثانون سنة وشهران وأيام
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 ١٢ 

 .علي، وصالح، وحيىي، وإبراهيم:  عبداهللا الذرية املطهرة وهمولإلمام
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 ١

 
واألمري العالمة اخلطري امللقب أبا عالمة حممد بن اإلمام عبداهللا وهو مؤلـف             
التحفة العنربية يف اددين من ساللة خري الربية، ذكر فيها أنـه كـان يف بعـض                 
الشدائد العظام، اليت تذهل عندها األحالم، وذلك يف حال موجان الفـنت، وهـو              

 يف  املنام فأمره أن      $بصنعاء اليمن، فرأى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب          ساكن  
  .يؤلف ويتوسل يف األئمة اددين، فألف هذا الكتاب

وله املشجر اجلامع احلافل املسمى روضة األلباب وحتفة األحباب، وهو أجل           
ومن اطلع على هذين املؤلفني عرف قـوة باعـه وسـعة             اب،املؤلفات يف هذا الب   

إطالعه، وتطلعه يف جمال العلوم، وتضلعه من رحيق سلسبيلها املختوم، تويف ثـامن             
قربه مبشهد لـبين املؤيـد      . ذي احلجة سنة أربع وأربعني وألف، عن اثنتني وسبعني        

  .شامي مقربة صعدة رضوان  اهللا عليه
 :من أعالم بيت النبوة يف هذا العصر

لي بن احلسني بن علي بن عبداهللا ع السيد اإلمام حممد بن عبداهللا بن أمحد بن
 . %بن حممد بن اإلمام املؤيد باهللا أمري املؤمنني حيىي بن محزة 

هذا ومن ذرية اإلمام املتوكل على اهللا السيد العالمة اتهد علي بن حمسن بن           
مهدي بن حممد بن عبداهللا بن حممد بن علي بن صالح بن عبداهللا بـن حممـد أيب                 

اهللا بن علي رضي اهللا عنهم، تويف بالشط من نواحي صـعدة            عالمة بن اإلمام عبد   
سنة تسع وستني وثالمثائة وألف، وجيمعنا وإياهم السيد العالمة علي بن احلسني بن             

 ،تويف سنة تسع وثالثني وتسعمائة بيسنم، وتويف        %اإلمام عز الدين بن احلسن      
داهللا بن علي بـن      أي آل عب   -والده احلسني باهلجرة سنة أربعني وتسعمائة، فنحن        
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 ٢

 وآل الداودي أبنـاء الـسيد       ، وآل طاووس  ، وآل عدالن  ، والـ العجري  -صالح
  .العالمة الشهيد صالح بن علي بن احلسني أخي اإلمام رضي اهللا عنهم

استشهد جببل العر يوم السبت رابع شهر رمضان الكرمي سنة مثـان ومثـانني          
جرة بعد مدة، فوجد على حاله      وتسعمائة، وقرب جبنب مسجده هناك، مث نقل إىل اهل        

  .مل يتغري
وأخومها عز الدين بن علي جد آل إبراهيم امللقب ابن حورية، وأخوهم حممد             

. بن علي جد السيد العالمة اتهد املطلق صالح بن أمحد شارح اهلداية، املتقـدم             
آل زيد بوادي نشور وغريهم، وهم غري آل زيد الـذين بـضحيان             : ويقال لذريته 

رهم، ومن ذرية حممد بن علي آل غالب بسودان بين معـاذ، وأخـوهم              اآليت ذك 
  .احلسني بن علي، فأبناء هؤالء اخلمسة هم آل علي بن احلسني

  :الزلف
٦٧-  وبدر اهلداة  األكرمني   حممـد   
  

  ديــنِمؤيــد ســاطع اهللا فــالنور ُ  
  :التحف   

 
هللا أبو علي حممد بن اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممـد            هو اإلمام املؤيد با   

%.  
 يف الشهر الذي تويف فيه والده توفاه اهللا بعد صالة اجلمعة لثمان خلت              قيامه

من رجب األصب سنة أربع ومخسني وألف قربه مبشهد والده عمره أربع وسـتون              
 .سنة

  . علي، وحيىي، واحلسني، والقاسم، وأمحد:أوالده
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 ٣

هذا العصر اإلمام األواه املهدي لدين اهللا حممد بن علي بن أمحد بن              يف   ودعا
حممد بن احلسن بن حممد بن علي بن سليمان بن عمر بن عامر ابن عـاتوب بـن                  
املهدي بن عبداهللا بن حيىي بن سليمان بن أمحد بن السيد العامل الزاهد إسحاق بـن                

 حيىي بن اإلمام الناصر أمحد بن       اإلمام الداعي إىل اهللا يوسف بن اإلمام املنصور باهللا        
  .%اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني 

 بالطويلة من جهات مدينة صعدة، تويف سنة مثان وستني وألف، وهو            مشهده
ويف هذا العصر من أعالم العترة السيد اإلمام املفضال مؤلـف           . املعروف بالفوطي 

دي بن علي ابن أمحد بن حممد بن        كتاب اإلقبال تاج أرباب الكمال املهدي بن اهلا       
علي بن سليمان إىل آخر نسب اإلمام املذكور، امللقب النوعة، مـشهده بـساقني              

  .جوار مسجد اإلمام الداعي حيىي بن احملسن، وفاته سنة اثنتني وسبعني وألف
ووصل إىل اإلمام املؤيد باهللا حممد بن القاسم السيد الشريف العامل الفاضـل             

 حازم بن راجح بن أيب مني حممد بن بركات بن حممد بن بركات              ااهد هاشم بن  
بن احلسن بن عجالن بن رميثه بن حممد بن حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن                 
مطاعن بن عبدالكرمي بن عيسى بن حسني بن سليمان بن علي بن عبداهللا بن حممد               

 عبداهللا الكامل بـن      بن موسى الثاين بن اإلمام عبداهللا بن موسى اجلون بن          )١(الثائر
، خرج إىل اليمن من مكة املـشرفة،        %احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب         

  .وزوجه اإلمام ابنته، وأخذ من اجلهاد بني يدي اإلمام احلظ األوفر

                                   
أنـه عبـداهللا بـن حممــد بـن أيب جعفـر بـن عبــداهللا       :  ويف عمــدة الطالـب ،ذا النـسب بتمامـه يف املـشجر   هكـ )  ١(

 .متت من املؤلف أيده اهللا. األكرب بن حممد الثائر
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 ٤

 
وقتادة بن إدريس من أعالم العترة وكرام األسرة، وكان من أنصار اإلمـام             

 وأثىن عليه مبـا     ،، وقد ترجم له يف مطلع البدور      %بن محزة   املنصور باهللا عبداهللا    
  :ا من فرائد قصائد اإلمام إليه منها قصيدة مطلعهاهو أهله، وذكر طرفً

ـ          اأبلغ لديك أبـا عزيـز مألكً
  

  حبر العطـا ونظـام آل حممـد         
  :ومنها يف أخرى  

  دعا ذكـر املنـازل يف مطـار       
  

  أصـابتها الغـوادي والــسواري    
  :إىل أن قال  

   السادات من سـلفي علـي      إىل
  

  لباب اللب مـن سـلفي نـزار         
ــا    ــاطح وانزاله ــا باألب   أنيخ

  
ــسرار   ــبيل إىل ال ــوال ال س   وق

  :ومنها  
ــزار   بين حـسن نـداء مـن إمـام         ــأي امل ــى ن ــاديكم عل   ين

  :ومنها
ــفاين  ــأ ش ــنكم نب ــاين م   أت

  
  ك لألسـري مـن اإلسـار      كحلِّ  

    مـن كـل غـاو      طهارة مكـة   
  

  عـار  ورحض عراصها من كـل   
ــزم الطــاليب أيب عزيــز       بع

  
ــار     أيب الفتكــات واهلمــم الكب

ــدنايا    ــسه ال ــريف مل تدن   ش
  

ــاء دار     ــه بفن ــرت ل   وال م
ــا    ــات فأحرز ــشأ للمكرم   ن

  
ــث اإلزار     ــل تلوي ــداه قب   ي

. وهي فريدة غراء، وهكذا كالم اإلمام إمام الكالم، وفاته سنة سبع عشرة وستمائة           
 منهم السيد اإلمام عماد اإلسالم حيىي بن علي بن فليته ويف عصر اإلمام املنصور باهللا
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 ٥

بن بركات بن حسني بن يوسف بن نعمة بن علي بن داود بن سليمان بن اإلمـام                 
  :عبداهللا بن موسى وفيه يقول اإلمام

      ــ     ا إليهـا  ولو حيـىي دعـا قـدمــا إمام  ــان ــاملك   ا لإلم
 ...وناهيك ذا

  :الزلف
٦٨- ومن أك  إمساعيلُ  بعد رم  ى به فت  
  

  جنلُو أخيه   يـانِ   الـسعيِ   أمحـد ع  
 :يف هذا البيت إمامان:التحف  

  
بـن  بن اإلمام املنصور باهللا القاسم      اإلمام املتوكل على اهللا أبو علي إمساعيل        

ß‰ôϑ&: حممد، روي أنه ملا وجد تفائل والده يف املصحف، فقرأ قوله تعـاىل             ysø9$# ¬! 
“Ï% ©! $# |=yδuρ ’Í< ’ n?tã Î�y9Å3 ø9$# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™Î) t,≈ ysó™Î)uρ 4̂]اآلية]٣٩: إبراهيم . 

 سنة أربع ومخسني وألف، وقبضه اهللا ألربع خلت من مجادى األخرى            $ له   بويع
  .سنة سبع ومثانني وألف، عمره مثان وستون

، وجعفـر درج،     إبراهيم درج، وحممد، وعلي، واحلسني، وحيـىي       :أوالده
 .ويوسف، والقاسم، وأمحد، وموسى، وعبداهللا، وحمسن، واحلسن، وزيد

القاضي العالمة كميت أهل البيت، بـديع       : ويف هذا العصر من أعالم الشيعة     
بن علـي   ق، والسحر احلالل الرائق، احلسن      زمانه، وقريع أوانه صاحب الشعر الفائ     

عني وألف عن إحدى وثالثـني، ولـه   بن جابر اهلبل، املتوىف بصنعاء سنة تسع وسب  
  .كرامات بينات رضي اهللا عنه
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 يف الـسنة  $دعوته   .واإلمام املهدي لدين اهللا أمحد بن احلسن بن القاسم
وفاته سـنة اثنـتني وتـسعني    . اليت تويف فيها عمه اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل    

مد، واحلسني، وعلي، واحلسن، وإبراهيم،     حم: أوالده. وألف، عمره ثالث وستون   
هؤالء األئمة املتتابعون بعضهم إىل بعض، الذين من اهللا م على . وحمسن، وإسحاق

اإلسالم، وأشاد مبساعيهم احلميدة ما اندرس من األحكام، وجاهدوا يف اهللا حـق             
  .جهاده، وحكموا بالعدل يف بالده وعباده، صلوات اهللا وسالمه عليهم
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 ١

  :الزلف
٦٩- وعارإمساعيلَ ض  ـ  دينِ  ناصر ان  
  

  إمام  الـشمائلِ   ألطـراف   جـام ع  
  :التحف  

 
هو اإلمام الناصر لدين اهللا إبراهيم بن حممد امللقب ابن حوريه بن أمحد ابـن               

قام على منهج آبائـه     . عز الدين بن علي بن احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلسن           
ا أثر أسالفه، وكان ممن آتاه اهللا بسطة من العلم، ورداه جبلباب احللم، مث نظر               قتفيم

  .يف إصالح أمة جده فسلم األمر للمتوكل على اهللا إمساعيل
. قبضه اهللا سنة ثالث ومثانني وألـف .  سنة أربع ومخسني وألف    :$دعوته  

 مـدح أهلـه،     وقد طلع بعد دعوته إىل جبل برط، وأقام فيه مدة، وله قصيدة يف            
  .لقيامهم بنصرة األئمة من أهل البيت
 الروض احلافل شرح منت الكافل البن ران يف         :ومن مولفات اإلمام الناصر   

أصول الفقه، وشرح الثالثني املسألة يف أصول الدين، وقصص احلق املبني يف حكم             
 املهمة يف   البغي على أمري املؤمنني، وشرح على هداية ابن الوزير يف الفقه، واملسائل           
  .املعمول عليه من أقوال األئمة، واللمعة الذهبية يف بعض القوانني اخلطية

ترجم له القاضي العالمـة وجيـه       .  عبداهللا، وحممد، وحيىي، وأمحد    :أوالده
اإلسالم عبدالرمحن بن احلسني سهيل املتوىف سنة تسع ومخسني وثالمثائـة وألـف             

 األئمة، وكرام األمة، وأنه دعا إىل اهللا أعالم رضي اهللا عنه، خالصتها أنه كان من
عقيب موت اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل، وتكىن باهلادي، مث تنحى وبايع اإلمام             
القاسم بن اإلمام املؤيد حممد بن القاسم، وتوىف سنة تسع وتسعني وألف، عمـره              
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 ٢

اله، مثان أو تسع وأربعون سنة، وبعد أن صفا األمر لإلمام أمحد بـن احلـسن وا               
وأعطاه وحباه، وأخذ يف فنون العلم عن والده اإلمام الناصر، وعنه أخـذ الـسيد               

  .عبداهللا بن عامر، وأخوه السيد حممد بن إبراهيم، وقربه يف العشة مبسجد غافل
الوالد العالمة بدر اإلسالم حممد بن إبراهيم بن علي بن          :ومن ذريته األعالم  

أمحد بن حيىي بن اإلمام الناصـر رضـي اهللا   احلسني بن احلسن بن حيىي بن علي بن        
تويف بصعدة سنة   . عنهم، وهو حال حترير هذا يف السجن بقصر غمدان من صنعاء          

  .إحدى ومثانني وثالمثائة وألف، وقد أخذت عنه قراءة وإجازة عامة رضي اهللا عنه
بـن    األخوان العاملان احلسني بن حيىي بن أمحد بن عبداهللا بن أمحـد :ومنهم

يم بن حممد بن اإلمام الناصر املتوىف شهيدا قاصدا لبيـت اهللا احلـرام يف ذي                إبراه
القعدة احلرام عام أحد وأربعني وثالمثائة وألف، مع من قتل من احلجاج بتنومة من              
احلجاز، وهم حنو ثالثة آالف وخسمائة رمحهم اهللا، وحممد بن حيىي شريف املتوىف             

العالمة فخر اإلسالم عبداهللا بن أمحد بن علـي  والوالد  عام أربعني وثالمثائة وألف،
 .بن احلسني املؤيدي املتوىف سنة إحدى وستني وثالمثائة وألف رضي اهللا عنهم

  :الزلف
٧٠-بِوالقاسمي ـ  ذِّ والفَ حرِ الب قاس م  
  

  وبطُس احلس  فاضت منـابِ   ني البدر ع                                                        
 : يف هذا البيت ثالثة أئمة:التحف  

 
اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن علي بن احلسني بن حيىي بن عبداهللا الغرباين               

           علي بـن   ى بن القاسم بن     نِكْبن عطيفة بن علي بن أمحد بن سليمان بن علي بن م
ى بن محزة بن عبداهللا بن حممد بن جعفر بن اإلمام املنصور باهللا القاسم بن علي           نِكْم
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 ٣

  .العياين
 عقيب وفاة املتوكل على اهللا إمساعيل، وكان هلذا اإلمام من رسـوخ       :دعوته

القدم يف جمال العلوم، ومتكن الوطأة يف ذروة املنثور واملنظوم، ما يقصر عنه أرباب              
فهوم، وهو يف عصر السيد العالمة شرف الدين احلسن بـن صـالح             املنطوق وامل 

ا مما دار بينهما من املكاتبة املشتملة علـى         الداعي صاحب الدامغة، وقد حكى طرفً     
املفاكهة بدرر النظم البليغ البديع، وذلك أيام إقامة اإلمام جببل برط املنيـع، وقـد               

  : أشار إليه يف دامغته بقوله
  ا برطًــوالقــامسي تبــوأ مــرتالً

  
  ا وهو داع غـري منتقـل      مهاجر  

قربه باملشهد اليحيوي بصعدة رضـي اهللا       .  سنة ست وعشرين ومائة وألف     :وفاته  
 .عنهم

 
 .واإلمام املنصور باهللا القاسم بن املؤيد باهللا حممد بن القاسم

 سبع وعشرين ومائة     سنة :وفاته.  كذلك عقيب وفاة اإلمام املتوكل     :دعوته
 .وألف

 علي وعبداهللا وأمحد وحيىي واإلمام املنصور باهللا احلسني، دعا سـنة            :أوالده
مخس وعشرين ومائة وألف، وخطب له فيما بني مكة وعدن، وسلم لـه املهـدي     
صاحب املواهب حممد بن أمحد بن احلسن بن القاسم، مث جرت من العمال أشـياء               

واإلمام اهلادي . دى وثالثني ومائة وألف ولده أمحد    أوجبت اإلختالل، تويف سنة إح    
احلسن، دعا بعد وفاة أخيه مث تنحى، تويف سنة ست ومخسني ومائة وألف ولـده               
حممد، ومها من أئمة اهلدى، ولكن لعدم اإلستقرار يف ذلك العصر املضطرب ومـا              
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 ٤

يت بعده تركت اخلوض يف تلك األحداث، اليت بسببها وجد احلاقدون على أهل الب            
       ال للنقم، وتناولوا بذلك اهلداة الطاهرين ظلمالنبوي ا ا وزور ا، وبغي  ا، ا وفجـور

﴿ÞΟ n= ÷è u‹ y™ uρ tÏ% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß £“ r& 5=n= s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î= s)Ζ tƒ﴾] ولده السيد احلافظ    ]٢٢٧:الـشعراء ،
 : قال يف نشر العرف يف ترمجتـه       .مؤلف طبقات الزيدية الكربى إبراهيم بن القاسم      

 مبدينة شهارة، وأخذ عن أخويه احلسني بن القاسم واحلسن بن القاسم بن املؤيد   نشأ
وعن السيد إبراهيم بن اهلادي القامسي والقاضي أمحد بن حممد األكوع والقاضـي             
أمحد بن سعد الدين املسوري، وحاكم الروضة السيد أمحد بن حممد بـن احلـسن           

 وعن القاضـي  ،لسيد قاسم بن أمحدالكبسي، والسيد أمحد بن حممد العياين وولده ا  
والسيد احلسني بن أمحد بن صالح زبارة احلسين،       ،  احلسن بن حممد املغريب الصنعاين    

والسيد زيد بن حممد بن احلسن بن اإلمام القاسم، والسيد صـالح بـن احلـسني       
 ،األخفش احلسين، والسيد عبداهللا بن علي الوزير، والقاضي طه بن عبداهللا الـسادة      

 واستجاز ممن مل ميكنه األخذ عنه من أكابر علماء عصره باليمن، وطـالع           ،وغريهم
األسفار واشتغل بالتاريخ، وكتب الرجال حىت تبحر يف ذلك وتفرد وأخـذ عنـه              
مجاعة من العلماء من أعيام السيد احلافظ أمحد بن يوسف بن احلسني بن احلـسن         

وصنف : حات العنرب، فقال  بن القاسم املعروف باحلديث وغريه وقد ترجم له يف نف         
صاحب الترمجة الطبقات يف جملدين ضخمني مجع فيه أمساء الرواة الذين يف كتـب              

  .األئمة الزيدية فأوعى ومل يشذ عنه أحد
ودل على متكنه يف هذا الفن وتبحره وسعة اطالعه وقوة باعه واستوىف مجيع             

رفة جيدة وفهم صـادق     ولقد أبان عن عناية تامة ومع     : إىل قوله . طبقام إىل زمانه  
  . باهرواطالعٍ
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 ٥

 فإين ال أعلم إال بنـسختني  ،وهذه الطبقات قليلة الوجود يف عصرنا  : إىل قوله 
منهما، وذلك لعدم عناية الزيدية ذا الفن وجهلهم بنفائس مصنفات رجاهلم وعدم       

  .التفام إىل النبالء منهم، واشتغاهلم باألموات ال باألحياء منهم
بدر الطالع فقال مصنف طبقات الزيدية، وهو كتاب مل يؤلف          وترجم له يف ال   
 .مثله يف بابه، انتهى

وهذا الكالم من القاضي يدلك على ما ذكرته عن الذهيب يف ترمجـة             : قلت
 األول فقـد    أما.صاحب اجلامع الكايف فإن ذلك مل يكن منهما إال ملا يف الكتابني             

فلما فيها من النقل عـن كتـب    الثاين وهي الطبقات وأماأوضحت ذلك يف حمله،     
 والسبب يف ذلك أن بعض املؤلفني للكتب        ،كثري من املخالفني مما يوهم املوافقة هلم      

الكبار كصاحب الطبقات ينقلون املباحث من كتب املخالفني لقصد اجلمع والتكثري       
  .وال ينقحون، وقد ال يتأملون واهللا املستعان

مد بن حممد زبارة يف هـذه الترمجـة   نعم، وقد ذكر الوالد العالمة املؤرخ حم     
ويقول بعض من تأمل هذه     : األبيات يف مزايا طبقات صاحب الترمجة، وقال بعدها       

الطبقات من الباحثني يف هذا العصر إا دون ما وصفها به صاحب نفحات العنرب،              
  .وصاحب هذه األبيات

متنـا  وال شك أن صاحب الطبقات قد أفاد وأجاد يف مجع الرواة من أئ   : قلت
وشيعتهم والرد على املخالفني فيما يتكلمون به يف أولياء أهل البيت وإن كان ينقل              
من كتب اخلصوم وال ينبه على ذلك فقد حيصل به االغترار على من ال اطالع لـه         

مطـرف بـن    : من ذلك قوله يف ترمجة مطرف بن شهاب ما لفظه         . على احلقائق 
 يروي أصول الدين    ،د الصاحل املصلح  شهاب بن عمرو الشهايب الشيخ الفاضل والعب      
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 ٦

  .$عن علي بن حمفوظ عن إبراهيم بن بالغ عن أبيه عن اهلادي  
 وقد علقـت عليـه يف       ،وكان مطرف معلم الزيدية العدلية باليمن     : إىل قوله 

اعلم أيها املطلع وفقنا اهللا وإياك أن مطرف بن شهاب هو           : خمتصر الطبقات، فقلت  
 اليت كفرها أعالم األئمة وعلماء األمة منهم اإلمام أبـو           رأس الفرقة الغوية املطرفية   
، والسلف  %بن محزة   محد بن سليمان، واإلمام عبداهللا      الفتح الديلمي، واإلمام أ   

واخللف من أهل البيت وأتباعهم من الفرقة املوحدة الزيدية، واملؤلف تبع صـاحب        
ية عن غري تعمـد      وال شك أنه نقل هذه الترمجة من كتب املطرف         ،الطبقات يف هذا  

وروية، وكذا مسلم اللحجي وإبراهيم بن اهليثم، وحيىي بن احلسني البحريي كلهم            
  .من املطرفية

 عن الزحيف اختار مذهب وقد قال يف الطبقات يف ترمجة حممد بن عليان نقالً      
الزيدية املخترعة، وأما والده فكان من رؤوس أصحاب مطرف بن شهاب، وقال يف    

سني البحريي، وذكر يف الزحيف أنه من الباطنية هـو وشـيخه            ترمجة حيىي بن احل   
هذا حيىي بن احلسني البحريي، هو وأبوه       : مسلم اللحجي، مث قال صاحب الطبقات     

  .وولده علي بن حيىي من كبار العلماء
ولكنهم من املطرفية وكان هلم رئاسة يف الفرقة الغوية، وقد تبعـه            : إىل قوله 

كما يأيت يف ترمجة املذكور فتدبر لتعـرف الـسر يف           صاحب اجلداول رمحهما اهللا     
 .ترمجة املذكورين

قال السيد العالمة مؤلف شرح األساس أمحد بن حممد الشريف رضي اهللا عنه             
من دسيس مسلم اللحجي الباطين، وقـال     : يف الآليل املضيئة شرح البسامة ما لفظه      

 خروجهم أن رجـالً    وكان سبب    : ما لفظه  $ عن اإلمام أمحد بن سليمان       ناقالً
منهم يسمى مطرف بن شهاب وكان درس هو وصاحبان له على رجل من الباطنية          
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 ٧

العامل حييل  : وجعلوا قواعد دينهم وأساسه أن قالوا     : يقال له حسني عامر، إىل قوله     
  .ونفوا مجيع األفعال عن اهللا وغري ذلك مما يوجب الكفر الكثري: إىل قوله. ويستحيل

 
ني الشامي بن عز الدين بن احلسن بـن  واإلمام الناصر لدين اهللا علي بن احلس    

بن أمحـد بـن    ربيل بن حيىي بن حممد بن سليمان        احلسن بن ج  ن  حممد بن صالح ب   
 بعد وفاة اإلمام املؤيد باهللا حممد بـن         :دعوته. %اإلمام الداعي حيىي بن احملسن      

 .إمساعيل
إذا كتبتم احلـديث  : ج الرشاد، وفيه: ة وألف، وله سنة عشرين ومائ :وفاته

 فإن يك حقا كنتم شركاء يف األجر، وإن يك باطال كـان وزره              ،فاكتبوه بإسناده 
وهذا اخلرب يف اجلامع الصغري رمز فيه إىل أنه أخرجه احلاكم يف علـوم              : قلت. عليه

لى أن  وهذا يدل داللة واضحة ع    . $احلديث وأبو نعيم وابن عساكر عن علي          
 من لوامع األنوار    ٢الرواية ال تفيد التعديل للرواة، وقد أوضحت ذلك مرارا يف ج          

واحلسن بن حممد املذكور يف نسب اإلمام علـي بـن           . ١٩٢ ص ٣ وج ٣٦٧ص
احلسني هو وأخوه اهلادي بن حممد امللقبان بالشامي، وهو اجلامع للسادة آل الشامي   

يد اإلمام اتهـد إمـام الفـروع    وآل األخفش، وحفيده احلسن بن حممد هو الس   
واألصول واملسموع واملعقول أمحد بن علي بن احلسن الشامي املتوىف بصنعاء سنة            

  . سنة٧١عن ) هـ١٠٧١(
السيد اإلمام احلافظ هاشم بن حيىي بن حممد بن أمحد بن علـي بـن              :ومنهم

نة احلسن الشامي املذكور مؤلف جنوم األنظار حاشية على البحر الزخـار، وصـيا           
 .العقائد حاشية على شرح النجري للقالئد وغريها
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 ٨

 السيد اإلمام حـافظ     ومنهم. عن نيف وسبعني سنة   ) هـ١١٥٨( سنة   تويف
العلوم مشس الدين أمحد بن عبدالرمحن بن احلسني بن عز الدين بن احلسن الـشامي         

 الـسيد  ومنـهم . عن ست وسبعني سنة   ) هـ١١٧٢( بصنعاء سنة    تويف. املذكور
افظ القانت األواه صالح بن احلسني بن علي بن حممد امللقب األخفش بن            اإلمام احل 

وإىل حممد بن صـالح ينتـسب       ). هـ١١٤٢(احلسن الشامي املذكور تويف سنة      
السيد اإلمام العامل املؤرخ املتقدم آنفا احلسن بن صالح بن حممد بن صـالح بـن               

 فيها تراجم لألئمـة     الدامغة وشرحها الكبري والصغري، ذكر    : حممد املذكور، مؤلف  
والعلماء، وله كتاب التحفة احلسنة، وكتاب غرة البيان يف متشابه القـرآن وغـري              

ة، بوادي قراض من باقم أحـد       شقربه يف الع  . ذلك، تويف عام ألف ومائة وعشرين     
  .خماليف صعدة

السيد العالمة العلم املفرد جنم آل حممد أمحد بن         :ومن ذرية اهلادي بن حممد    
ن علي بن حممد بن أمحد بن حمسن بن إسحاق بن اهلادي بن علي بن صالح                حممد ب 

وهو أيده اهللا تعاىل ممن أخذ علي وأجزته إجازة عامة، وقـد            . بن اهلادي بن حممد   
وهذا اهلادي بن حممد هو أخو احلسن بـن         : كتب نسبه الشريف بقلمه، وقال فيه     

  .حممد ومها اخلارجان من هجرة مدران بالد مجاعه
وذريتهما يف صنعاء وخوالن ولواء إب معروفون بآل الشامي، إخل          : قولهإىل  

 من ذريتـه    وكذا. حفظه اهللا . كالمه نقال عن األنوار البالغة شرح األبيات الدامغة       
الولد العالمة صبور بن عبدالرمحن بن حممد بن علي بن حسن بن حيىي بن عبـداهللا                

ادي بن حممد، وقد أخذ عين وأجزته       بن عبداهللا بن حيىي بن اهلادي بن صالح بن اهل         
   ا، وقد مسيته حممـدا مـع صـبور    بارك اهللا تعاىل فيه، وقد كان االسم العلم صبور
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 ٩

   عند األئمة وسائر العلماء كاألمري جمد الدين حيىي بن          واالمسان ملسمى واحد معهود 
لدين حيىي، ويف أحفـاده     حممد، وكالشيخ حميي الدين محيد وحممد، واإلمام شرف ا        

والعذر يف عدم ذكر بعض األعالم منـهم ومـن          . بن املطهر وغري ذلك   لي حيىي   ع
 ولو فتحنـا    ،غريهم ألين مل أذكر منهم إال من تعلق بذكره أي سبب من األسباب            

عتـذار،   بذكر أصول األنساب، وقد كررت اال       وقد اكتفيت  ،الباب التسع اال  
  .وإىل اهللا املرجع، واملآب

  :الزلف
٧١- ون أَ ميد الد ين احلنيف   حممـد   

  
ــاللةُ   ــلَس ــ نِ إمساعي عــ املُم ابِتع  

  :التحف  
 

هو اإلمام املؤيد باهللا حممد بن اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل بـن اإلمـام               
 بعد وفاة ابن عمه اإلمام أمحد بن احلسن،         دعا. %املنصور باهللا القاسم بن حممد      

وقع يف أيامه شقاق من إخوته وبين عمه، فدعا على اخلارج عن الطاعة، فأجابـه               و
 مـن   ولـه .  سنة سبع وتسعني وألف، عمره ثالث ومخسون سنة        تويف. ااهللا سريع 

قاسم، وإبراهيم، وعلي، وحمسن، وزيد، وحيىي، واحلـسن، ومـن ذريتـه            : الولد
 بن عباس بن عبـداهللا بـن        األخ العالمة الويل محود بن عباس بن عبداهللا       : األعالم

وهو اـدد يف    . يوسف بن حممد بن احلسن بن اإلمام املؤيد باهللا رضي اهللا عنهم           
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 ١٠ 

 )١(قال القاضي العالمة الشهيد إمساعيل بن حـسني جغمـان         . اإلحدى عشرة مائة  
وإىل هنا انتهت وراثة النبوة فيما أعلم مث عدد القـائمني الـذين مل              : رضي اهللا عنه  
  . ااإلمامة، واختذوها ملكًيبلغوا درجة 
 وهكذا يكون عمل من حتملها بغري استحقاق، وتناوهلا بال وثاق، وقد            :قلت
óΟßγ&: قال تعاىل  ÷ΨÏϑ sù ÒΟÏ9$sß ÏµÅ¡øÿ uΖÏj9^]وقد اختار اهللا ورثة لكتابه، ومحلة       ]٣٢: فاطر ،

نه لدينه، وحاشا اهللا أن يترك اخللق سدى، ومل تقم له عليهم حجة، ومل يظهر هلم م               
ا إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد ا اإلسالم ولي        «: #بينه، قال الرسول    

 يذب عنه، ويعلن احلق وينوره، ويرد كيد الكائدين، فاعتربوا يا من أهل بييت موكالً  
فال خيلوا زمان من قائم هللا حبجة، وإمنـا يكـون           . أويل األبصار وتوكلوا على اهللا    
 به، وعدلوا إىل من مل جيعل اهللا له والية، وهو معىن            ضالل األمة إن تركوا اإلهتداء    

  . احلديث»إين تارك فيكم«: #قوله 
يا «:  يف اخلرب الذي رواه عنه اإلمام زيد بن علي عليهما السالم           #وقوله  

أيها الناس إين قد خلفت فيكم كتاب اهللا وسنيت وعتريت أهل بييت، فاملضيع لكتاب              
نيت كاملضيع لعتريت، أما إن ذلك لن يفترق حـىت          اهللا كاملضيع لسنيت، واملضيع لس    

 بعكس التشبيه يف احلـديث، وقولـه        #، فألمر ما أتى     )٢ (»ألقاه على احلوض  
أهل بييت أمان ألهل األرض والنجوم أمان ألهل السماء فإذا ذهب أهـل             «: #

                                   
) هــ ١٢١٢( من فضالء الـيمن، ولـد سـنة    ، أديب، قاض،إمساعيل بن حسني بن حسن بن صالح جغمان   ) ١(

دي ضــهر ســنة  واســتمر إىل أن قتـل معــه يف وا ، وويل قــضاءها للناصــر عبـداهللا بــن احلــسن ،ونـشأ بــصنعاء 
  .٣١٣/ ١األعالم ) ـه١٢٥٦(

  .٤٠٤جمموع اإلما م زيد )  ٢(
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 ١١ 

بييت من األرض أتى أهل األرض ما يوعدون، وإذا ذهبت النجوم من السماء أتـى               
، وكتاب  )١( يف األحكام  $، رواه اإلمام اهلادي إىل احلق       »اء ما يوعدون  أهل السم 
يف كل خلف من أهل بييت عدول، ينفون عـن هـذا           «: #، وقوله   )٢(معرفة اهللا 

، هذا احلديث ممـا رواه      »الدين حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني      
: عام أحد عـشر وسـبعمائة يف   حممد بن احلسن الديلمي، املتوىف      : القاضي العالمة 

، وأخرجه الطربي يف ذخـائر      »من أهل بييت  «: قواعد عقائد أهل البيت، أي بلفظ     
  .»أال إن أئمتكم وفدكم إىل اهللا فانظروا مبن تفدون«: ، بزيادة)٣(العقىب

 بالسند إىل جعفر بن حممـد،       ٣٣ املطبوعة ص  $وأخرجه يف سرية اهلادي     
هل بييت عدول ينفون عن الدين حتريف الغالني        يف أ «:  قال #عن أبيه، عن النيب     

وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، أال وإن أئمتكم وفدكم إىل اهللا، فانظروا مـن             
ا وسنة، وجلميع   ، وغري ذلك مما ال حيصى كثرة كتاب       »تقدمون يف دينكم وصلوتكم   

. علوم واآلثارلوامع األنوار يف جوامع ال: هذه األخبار طرق كثرية مذكورة يف كتابنا
  .فقد أبان اهللا هلم من اختاره وارتضاه، ونصب هلم عالمات مييزون ا عند اإلشتباه

         هذا واعلم أنه عظم جنوم الفتنة يف هذه األزمان، ولا أخذ اهللا يف الفرقان من      م
التبيان، وحرم أشد التحرمي من الكتمان توجه البيان، ويكون الكالم بقدر ما حيتمله             

äí÷Š&: تداء مبن قال له جـل جاللـه       املقام، اق  $# 4’n< Î) È≅‹ Î6y™ y7În/u‘ Ïπyϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏãöθyϑ ø9 $#uρ 

                                   
   .٥٥٥/ ٢األحكام ) ١(
 .بتحقيق حممد عمارة  ٧٧/ ٢رسائل يف العدل والتوحيد )  ٢(
 .يف كل خلوف:  عن عمر بن اخلطاب بلفظ١٧ذخائر العقىب )  ٣(
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 ١٢ 

Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß |¡ômr& 4 ¨βÎ) y7−/u‘ uθèδ ÞΟn=ôãr&  yϑ Î/ ¨≅|Ê  tã Ï&Î#‹ Î6y™ ( uθèδuρ 

ÞΟn=ôãr& tÏ‰tG ôγ ßϑ ø9$$ Î/^] ١٢٥: النحـل[  اعلـم أيهـا   : ا مبن ملكه ال يزول   ، فأقول معتصم
الطالب للنجاة، اتنب ملا يصده عن سبيل اهللا، أن التـضليل والتبـديع ال سـيما             
باإلكفار والتفسيق بغري دليل قاطع، وال برهان صادع، من أعظم البدع، وأقدم ما             

   جيب أن يهجر ويودليل العقل والنقل على ذلك قائم، وبه حاكم، وكفـى           )١(عد ،
(Ÿωuρ ß#ø&: قول اهللا جـل جاللـه     بنداء   s? $ tΒ }§øŠ s9 y7s9 Ïµ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9$# u�|Çt7 ø9 $#uρ 

yŠ#xσ àÿ ø9 $#uρ ‘≅ä. y7Í× ¯≈s9 'ρé& tβ%x. çµ÷Ψtã Zωθä↔ ó¡tΒ^]وقولـه سـبحانه    ]٣٦: اإلسراء ، :&$tΒ uρ ßì Î7 −Gtƒ 

óΟèδ ç�sYø.r& �ωÎ) $ ‡Ζsß 4 ¨βÎ) £ ©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ z ÏΒ Èd, pt ø: $# $º↔ ø‹ x© 4̂]ـى اهللا عـن       ]٣٦: يونس فقد ،
ا، فال يستقيم تأويـل العلـم   اقتفاء غري العلم، وأخرب أن الظن ال يغين من احلق شيئً        

والظن بغري املعلوم من موضوعيهما، مع أن ذلك حتريف وتبديل، ومامل يكن فيـه              
د علم  طريق إىل العلم من العمليات اقتصر عليه، كما هو مقتضى الدليل القاطع، وق            

إطباق مجاعات املسلمني من عهد الصحابة فما بعد أنه ال ينكر على عامل، وال متبع               
له فيما مل يصح عنده مامل خيالف القاطع، وأول ما نشأ التضليل لغري دليـل عـن                 

، الفرقة املارقة من الدين، بنص سيد املرسلني، كما هو متـواتر عنـد              »اخلوارج«
  .علماء املسلمني

 

                                   
’tΠöθtƒ šχθ–ãy‰ãƒ 4&:أي يدفع بعنف من قولـه تعـاىل         )  ١( n< Î) Í‘$tΡ zΟ̈Ψ yγ y_ % ‡æ yŠ^] متـت مـن املؤلـف أيـده      ]١٣: الطـور 

 .اهللا تعاىل
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 ١٣ 

 هذا وقد كثر الكالم، وطال اخلصام يف شأن الزيارة، والتوسل، ولنتكلم مبا
أما الزيارة فكفـى بزيـارة      : يقتضيه الدليل، الذي ليس على سواه تعويل، فنقول       

 لشهداء أحد وأهل البقيع، وتعليمه كيفية الزيارة برواية الـصحاح           #الرسول  
 .وغريها

öθ&:  حمكم ترتيله علـى رسـوله      وأما التوسل فكفى بقول اهللا يف      s9uρ öΝ ßγ ¯Ρ r& Œ Î) 

(#þθ ßϑ n=¤ß öΝ ßγ |¡àÿΡ r& x8ρâ!$ y_ (#ρã� xÿ øótG ó™$$sù ©!$# t� xÿ øótG ó™$#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθß™§�9$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ©!$# $\/#§θs? 

$ VϑŠÏm§‘^]٦٤: النساء[  ،&š∅ÏΒ uρ É>#t� ôãF{$#  tΒ Ú∅ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# ä‹Ï‚−Gtƒuρ $ tΒ 

ß, ÏÿΖãƒ BM≈ t/ã� è% y‰ΨÏã «!$# ÏN≡uθ n=|¹uρ ÉΑθ ß™§�9 $# 4 Iωr& $ pκ ¨ΞÎ) ×πt/ö� è% öΝ çλ°; 4 ÞΟßγ è=Åzô‰ã‹ y™ ª!$# ’ Îû 

ÿ ÏµÏFuΗ÷q u‘^]اآلية،   ]٩٩: التوبة ،&Èe≅|¹uρ öΝ Îγ ø‹ n=tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θn=|¹ Ö s3 y™ öΝ çλ°; 3̂] ١٠٣: التوبـة[ ،
 كالتوسل واالستـشفاع باألوثـان،      فال يسوغ ملؤمن باهللا ورسوله أن جيعل ذلك       

≈y7ù=Ï? àM&واعتقاد تقريبها إىل اهللا زلفى،       tƒ#u «!$# $yδθ è=÷GtΡ y7ø‹ n=tã Èd, ysø9$$ Î/ ( Äd“r'Î7 sù ¤]ƒÏ‰tn 

y‰÷èt/ «!$# Ïµ ÏG≈ tƒ#u uρ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ^] وما ورد يف األخبار الصحيحة من استسقاء        ]٦: اجلاثيـة ،
. إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسـقنا      : طلب بلفظ عمر بن اخلطاب بالعباس بن عبدامل     

 وأقره على ذلك الصحابة كافة، والعلة يف احلي وامليـت           )١(هكذا أخرجه البخاري  
واحدة، فال حيل اإلشراك حبي وال مبيت، وال بدعائه وال بغريه، وفـضيلة امليـت               

فـع  وحرمته عند اهللا عز وجل باقية، وليس الغرض أنه ينفع أو يضر هو، إمنـا الن               

                                   
 . عن أنس، باب سؤال الناس اإلمام يف االستسقاء إذا قحطوا٢/٧٥صحيح البخاري )  ١(
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 ١٤ 

 فإن بالل بن احلارث الصحايب ذهب       )١(والضر من اهللا، واألمر كله هللا تعاىل، وأيضا       
 يف  -#فقال لـه الـنيب      . يا رسول اهللا استسق ألمتك    : إىل القرب الشريف وقال   

 أخرب عمر أنكم مسقون، فأخربه بذلك ومل ينكر عليه أحد، أخرجه ابـن              -:النوم
 االستسقاء عنـد القـرب النبـوي ألن         أيب شيبة بسند صحيح، وإمنا ترك الصحابة      

املشروع يف ذلك أن يكون يف اجلبانة، فاستسقوا بالعباس عمه رضـي اهللا عنـه،               
  .وأنواع الطاعات كثرية وال حجر وال قصر
اللهم إين أسألك وأتوجـه     «: قل: #وقصة األعمى الذي قال له الرسول       

يت هـذه لتقـضى يل،   إليك مبحمد نيب الرمحة، يا حممد أتوجه بك إىل ريب يف حاج        
 )٢(صحيح على شرط البخاري ومـسلم     : أخرجه احلاكم، وقال  . »اللهم فشفعه يف  
، وابـن خزميـة يف      )٥(، وابن ماجه  )٤(، والنسائي )٣(حسن صحيح : والترمذي، وقال 

 من حديث عثمان بن حنيف رضـي اهللا عنـه، ال           )٦(صحيحه وصححه، والطرباين  
مل نـستدل بقـول   : ء ألنه يقـال  الدعا#إن األعمى طلب من الرسول     : يقال

إن املـراد   :  فإنه علمه التوسل الصريح، وقـوهلم      #األعمى وإمنا استدللنا بقوله     

                                   
 .متت من املؤلف أيده اهللا. # هذا جواب عن قوهلم ملاذا مل يتوسلوا عند قرب رسول اهللا )  ١(
 .، وأقره الذهيب٣/٣١٣املستدرك )  ٢(
 .٥/٥٣١ الترمذي جامع)  ٣(
 .)٦٦٥ و ٦٦٤ و ٦٦٢( برقم ٢٠٤عمل اليوم والليلة ص)  ٤(
  .)١٣٨٥(برقم  / ١سنن ابن ماجه )  ٥(
واحلديث صحيح بعد ذكـر طرقـه   : وقد قال الطرباين عقبه:  قال ٢/٢٧٩أورده اهليثمي يف جممع الزوائد   )  ٦(

 .اليت روي ا
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 ١٥ 

بدعائه حتريف وتبديل، وفيه نداء الغائب وال فرق يف ذلك بينه وبني امليت، ومثـل             
، ولو #ذلك التوسل الصريح بالعباس رضي اهللا عنه إمنا هو لقربه من رسول اهللا           

اد بدعائه لكان دعاء غريه ممن هو أفضل منه باإلمجاع أوىل، وهذا معلـوم              كان املر 
  .ولكن اهلوى يعمي ويصم

 له سهما معهم، وأحاديث     #وأخبار الرقية بالقرآن، حىت ضرب الرسول       
 معلومـة،   #االستشفاء بالقرآن، وغري ذلك كثري يضيق عنها املقام، وشفاعته          

 (�χÎ& قبيحة قطعا من حي وميت         وهي من هذا الباب ولو كانت شركا لكانت       

x8÷�Åe³9 $# íΟù=Ýàs9 ÒΟŠÏàtã^ ]١٣: لقمان[.  
 ،ومن البدع عدم الفرق بني تعظيم من أمر اهللا بتعظيمه وشرع التوسل بـه             

وبني من ى عن تعظيمه والتوسل به، وجعل تعظيم الرسـول األمـني وتعظـيم               
pκ$&واحدة املشركني لتلك األصنام والشياطني من باب واحد، وطريقة          š‰r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# 

(#þθãΖtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ Ÿωuρ (#öθ©9 uθs? çµ ÷Ψtã óΟçFΡ r&uρ tβθãèyϑ ó¡n@ ∩⊄⊃∪ Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? šÉ‹©9 $%x. 

(#θä9$s% $ uΖ÷èÏϑ y™ öΝ èδuρ Ÿω tβθãè yϑ ó¡o„ ∩⊄⊇∪ * ¨βÎ) §�Ÿ° Éb>!#uρ £‰9$# y‰ΖÏã «!$# •Μ�Á9$# ãΝ õ3 ç6ø9 $# šÏ% ©! $# 

Ÿω tβθè=É) ÷è tƒ ∩⊄⊄∪ öθs9 uρ zΝ Î=tæ ª!$# öΝ Íκ�Ïù #Z�ö�yz öΝ ßγ yè yϑ ó™̀{ ( öθ s9uρ öΝ ßγ yèyϑ ó™r& (#θ ©9uθ tGs9 Ν èδ̈ρ 

šχθàÊÌ� ÷è•Β^]٢٢ -٢٠: األنفال[.  
أفال ترى أن اهللا أمر بتعظيم بيته العتيق وتعبد عباده بالطيافة حوله، والتقبيـل             

اإلهراع إليه من كل فج عميق، ومكـان        حلجره، والتمسح به، والتذلل هللا عنده، و      
$¨uρ ’n?tã Ä!¬&: سحيق ¨Ζ9 $# �kÏm ÏMø�t7 ø9$# Ç tΒ tí$ sÜtG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™ 4̂]   ٩٧: آل عمـران[، 
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 ١٦ 

&Ÿ≅yèy_ ª!$# sπ t6÷è s3 ø9$# |MøŠ t7 ø9 $# tΠ#t� ysø9$# $Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$̈Ζ=Ïj9^]٩٧: املائدة[ & tΒ uρ öΝ Ïjàyèãƒ u�È∝ ¯≈yè x© 

«!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù  ÏΒ ”uθ ø) s? É>θ è=à) ø9$#^]وكذلك أذن اهللا أن ترفع مجيع بيوتـه،         ]٣٢: احلج ،
وهي حجارة ال تضر وال تنفع، وال تبصر وال تسمع، فلم يكن ذلك شركا له تعاىل         

    ا، ملا أذن اهللا به، خبالف تعظيم األصنام، وطيافة من طاف           وال عبادة لغريه وال قبيح
د ذي اجلالل واإلكرام، ملا كان مما مل يأذن به        حوهلا من األنام، واعتقاد شفاعتها عن     

θ#)&: اهللا ومل يشرعه، فلذا قال     ããu�Ÿ° Οßγ s9 z ÏiΒ ÉÏe$! $# $ tΒ öΝ s9 .βsŒ ù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4̂] الـشورى :

، والذي وردت األخبار به من النهي عن اختاذ القبور مساجد، لـئال يتـشبه               ]٢١
 القول مبوجبه، لصحة النهي     # باليهود، والصالة إليها وعليها فمذهب آل حممد      

عن ذلك، وقد ورد النهي عن الصالة يف غريها كاحلمام والطرقات، كما قرر ذلك              
ا  أن ال يـدع قـرب      $ أمري املؤمنني    #يف مسائل الفقه، وكما أمر رسول اهللا        

  .ا إال سواه، وذلك العهد يف أثر املشركنيمشرفً
جـل وعـال أو اشـراكه يف    هذا واملعلوم أن تعظيم شيء غري اهللا كتعظيمه   

العبادة، أو اعتقاد أن له تأثريا فيما ال تأثري فيه إال هللا وحده، ضاللة وشرك، وكـل               
تقرب إىل اهللا وتعبد له مبا مل يشرعه من البدع املضلة، ولكن حاشا اهللا أن يفعلـه                 

z≈ysö6ß™ y7În/u‘ Éb>u‘ Íο&العاملون باهللا املوحدون له سبحانك اللهم هذا تان عظيم           ¨“Ïè ø9$# 

$ ¬Ηxå šχθàÿ ÅÁ tƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n=y™uρ ’ n?tã šÎ=y™ö� ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑ pt ø: $#uρ ¬! Éb>u‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9   .]١٨٢ -١٨٠: الصافات[^#$
وقد أتينا ذه العجالة وإن مل يستوف فيها الكالم لكوا قد توسعت دائـرة              

لعلـم، وليـسوا فيـه      الفتنة، وتصورت الشبهة يف أذهان كثري ممن ال قدم هلم يف ا           
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 ١٧ 

         ا، وجناب اجلهـاالت    براسخني يف مثل هذه األعصار، اليت صار اإلسالم فيها غريب
Β̈$&والضالالت منيعا رحيبا،     r'sù tÏ% ©! $# ’ Îû óΟÎγ Î/θè=è% Ô÷÷ƒy— tβθãè Î6®K uŠsù $ tΒ tµt7≈t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u !$tó ÏGö/$# 

ÏπuΖ ÷GÏÿ ø9 $# u!$ tóÏG ö/$#uρ Ï&Î#ƒÍρù's? 3̂] وهذا تصديق مواعيد اهللا على لسان رسوله        ]٧ :آل عمران ،
: مبا يكون يف آخر الزمن، من ظهور الفنت، وتغيري األعالم والسنن، وهللا حكمة بالغة

&È≅ è% §Ν ßγ ¯=9 $# t� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ zΝ Î=≈ tã É=ø‹ tóø9 $# Íοy‰≈ pκ ¤¶9$#uρ |MΡ r& â/ ä3 øtrB t ÷t/ x8ÏŠ$ t6Ïã 

’Îû $ tΒ (#θçΡ%x. ÏµŠ Ïù šχθàÿ Î=tGøƒ s†^]ونعود إىل متام ما حنن فيه وال قوة إال باهللا. ]٤٦: الزمر.  
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 ١

  :الزلف
٧٢-و يف الكمن آلِ   إمساعيلُ سِب   محـزة   
  

  قَــوامالــس اجِريالــشهيد ــ يايِبع  
  : يف هذا البيت إمامان:التحف  

 
بن حممد   أمحد بن عبداهللا الكبسي املغلس       اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل بن     

ىي بن حممد بن أمحد بن احلسني بن الناصر بن          بن احلسني بن حممد بن الناصر بن حي       
علي بن املعتق بن حممد امللقب هيجان بن القاسم بن حيىي بن القاسم بن حيىي بـن                 
األمري الشهيد محزة بن اإلمام أيب هاشم النفس الزكية احلسن بن عبدالرمحن بن حيىي              

  .%بن عبداهللا بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم 
إحدى وعشرين ومائتني وألف، وتويف سنة مثان وأربعني ومـائتني       سنة   دعا إىل اهللا  

  .وهو ادد يف املائة الثانية عشرة. وألف، مشهده مبدينة ذمار
 

واإلمام اهلادي لدين هللا أمحد بن علي السراجي بن احلسني بن علي بن عامر              
ن صاحل بن أمحد بن حيىي بـن داود         بن حممد بن علي بن عامر بن احلسن بن علي ب          

بن علي بن أمحد بن علي بن أمحد بن اإلمام الناصر لـدين اهللا حيـىي بـن حممـد       
  .%السراجي املتقدم بعد اإلمام املهدي أمحد بن احلسني 

 سنة سبع وأربعني ومائتني وألف، واستشهد سنة مثان وأربعني ومائتني           دعا إىل اهللا  
 والدنا أمري املؤمنني املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم          ا، ولده علي، قال   وألف تقريب 

ولقد صح لنا عن اإلمام السباق أمحد ابن علي السراجي أنه ملا استتبت له              : احلسيين
: األمور، وبايعه اجلمهور من العلماء وسائر الناس قال بعض من حضره من العلماء            
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 ٢

  .قد متت األمور حبمد اهللا
لم أن قبلنا دعوة الوالد اإلمام إمساعيل بن أمحـد          إا ما متت، وأنت تع    : فقال

ال، بل دعوتـه  : مغلس، وكان يف بيته بالكبس قد أيس من الناس وأغلق بابه، فقال       
وحجته عند اهللا باقية والبد لنا من الرحلة إليه، فرحل هو وبعض العلماء فوق الربيد          

أنكم؟، فقال اإلمـام  ما ش: يف الليل حىت وصلوا بيته وقرعوا الباب وفتح هلم، وقال         
قد فعلنا كذا وكذا وكله لك، وحنن أعوانك، فقم جتدنا أطوع من نعلـك،              : أمحد

يا ولدي أنا قد خربت الناس وعندي بيعام صناديق قـد           : واتبع من ظلك، فقال   
اختربم وأيست منهم، فقد أذنت لك فقم، وألقيتها إليك فقم على بركة اهللا حيث          

  .انتهى. وكان ما كانمعك ظن تأثري، فانصرفوا 
 . اإلمام أمحد بن علي السراجي ببلد م من خماليف صنعاءومشهد
  :الزلف

٧٣- قَواحلُام سيبن املؤيد والذين   
  

  بِ أصيب هـ  فَ مدان خـ  املُ اب خادع  
  :  يف هذا البيت إمامان:التحف  

 
ني بن علي بن إمساعيل بن علي بن احلسني بن حممد بن            اإلمام املؤيد باهللا احلس   

صالح بن احلسن بن بدر الدين بن داود بن احلسن بن اإلمام اهلادي لدين اهللا علي                
 .بن املؤيد
يف حمرم احلرام سنة إحدى ومخسني ومائتني وألف، وتويف يوم األحد           $دعا

ع وعشرون سـنة،    شهر ربيع اآلخر سنة اثنتني ومخسني ومائتني وألف، عمره سب         
وجدت خبط الوالد العالمة صفي اإلسالم أمحد بن حيىي بن أمحد بن احلـسني بـن            
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 ٣

حممد بن حيىي امللقب العجري بن حممد بن حيىي بن حممد بن صالح بن علـي بـن           
 املتوىف سنة سبع وأربعـني وثالمثائـة        %احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلسن        

مة حيىي بن أمحد رمحه اهللا أن اإلمـام املؤيـدي     وألف، ما مثاله أخربين والدي العال     
وصل إىل هجرة فلله أيام دعوته يف حال صغر الوالد، وأنه صبيح الوجه، ال يعلم أنه            
يوجد له شبيه يف خلقه وكماله، شاب مل ينبت الشعر يف وجهه، أبيض اللون كأن               

  .إىل آخر ما ذكره رضي اهللا عنه، انتهى. وجهه القمر
 . مشهد اإلمام أمحد بن سليمانقربه حبيدان يف

 السيد اإلمام فخر    $وانتقل من ضحيان إىل مشهد اإلمام أمحد بن سليمان          
 آل الرسول الكرام وبدر هالة العترة األعالم العالمة الويل عبداهللا بن حيىي املؤيدي

العجري املتوىف يوم اإلثنني خامس عشر صفر سنة أربعني وثالمثائة وألف رضي اهللا             
استقر هو وذريته الكرام يف املشهد املقدس، وهو أخو الوالد العالمة صـفي             عنه، و 

الدين أمحد بن حيىي العجري املتقدم نسبه آنفا، وسيأيت ذكر أخيهما العالمة العلـم              
املفرد مجال آل حممد علي بن حيىي بن أمحد، وممن انتقل من ضـحيان إىل اجلهـة                 

السيد العالمة األوحد شرف    : لعلم والعمل اخلوالنية، من البيت املؤيدي عمره اهللا با      
آل حممد احلسن بن علي بن احلسن بن أمحد بن حممد امللقب احلمران بن حيىي بـن                 

بن أيب القاسم بن اإلمام     بن حيىي بن حسن بن زيد بن حممد          حسن بن حيىي بن حممد    
، واستقر هناك هو وذريته األفاضل، وتويف يوم اخلميس ثـاين           %علي بن املؤيد    

شرين يف مجادى األوىل سنة مخس وثالثني وثالمثائة وألف، قربه مبسجد وسحة            وع
  .- بالسني واحلاء املهملتني -
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واإلمام الناصر لدين اهللا عبداهللا بن احلسن بن أمحد بن العباس بن احلسني بن              
ن اإلمام القاسم بن    القاسم بن احلسني بن اإلمام املهدي لدين اهللا أمحد بن احلسن ب           

  .حممد 
 سنة ست ومخسني    $ إىل اهللا سنة اثنتني ومخسني ومائتني وألف، وقتل          دعا

 .، عمره ثالثون سنة)١(ومائتني وألف يف وادي ضهر
ا حبمرة، واسع    كان ربعة ال بالطويل وال بالقصري، لونه إىل السواد مشرب$          صفته

، دقيق الساقني، ميأل القلوب مهابـة،       اجلبني، أجنل العينني، عظيم الصدر واملنكبني     
  .عليه خمائل اإلمامة، ومشائل الزعامة

وال أعلم له من الولد إال أمحد، ترجم له الوالد العالمة املؤرخ حممد بن حممد               
نيـل  : بن حيىي زبارة احلسين الصنعاين، املتوىف سنة مثانني وثالمثائة وألف، مؤلـف           

وأئمة اليمن يف التاريخ رمحـه   نشر العرف،الوطر، ونزهة النظر، ونيل احلسنني، و
رضـي اهللا   ) سـهيل (اهللا، وترجم له العالمة وجيه اإلسالم عبدالرمحن بن احلسني          

 وامسعه على شيخه مؤلف أنوار      وله األمنوذج اخلطري، ونسخ األعتصام كامالً     . عنهم
 .التمام

    ثر مـسلك   ا يف نشر األبيات املتضمنة إلمامني فأك      هذا وأعلم أنا سلكنا غالب
التوشيع، من اإلام واإليضاح، وهو البيان ملثىن أو جمموع على نـسق التعـاطف              

�ö&: كقوله تعاىل  ä. øŒ $#uρ !$tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡t� ö/Î) t,≈ ysó™Î)uρ z>θ à) ÷ètƒuρ^]وقولـه    ]٤٥: ص ،# :
 وهذا هو احلق يف بيانه، فخـذ ذلـك          » وعتريت إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا     «

                                   
 .يكتب بالضاد خاصة : وادي ضهر)  ١(
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 ٥

  .ء اهللا رب العاملنيا إن شاموفقً
  :الزلف

٧٤-لْوزل ا انَ أركَ لَزاللِض ابن  مٍ هاش  
  

  إماهلُ ام ى املَ د نـصللظلـمِ  ور  راد ع  
  :التحف  

 
اإلمام املنصور باهللا أبو حممد     : هو حجة اهللا على العباد وخليفة نبيئه يف البالد        

إمساعيل بن احلسني بن عز الدين بن املهدي   أمحد بن هاشم بن احملسن بن القاسم بن         
بن الناصر بن احملارس بن الناصر بن عبداهللا بن محزة بن أيب القاسم بن حممـد بـن             
جعفر بن حممد بن احلسني بن جعفر بن احلسني بن أمحد بن حيىي بن عبداهللا بن حيىي         

  .%بن اإلمام الناصر أمحد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني 
  .سنة أربع وستني ومائتني وألف، خرج إىل جهات صعدة: $قيامه

 كتاب السفينة يف األذكار، وله القدم الراسخ يف مجيع العلـوم            :ومن مؤلفاته 
  .رضوان اهللا عليه

خرج إىل جهات صعدة هو واإلمام حممد بن عبداهللا الوزير وكان من أنصاره             
العلمـاء األعـالم     محد يف مجاعة مـن    وأعوانه اإلمام املتوكل على اهللا احملسن بن أ       

وشيخهم القاضي شيخ اإلسالم عبداهللا بن علي الغاليب فبينماهم ينظـرون يف مـن            
يايع من اإلمامني مع كماهلما اقتضى رأي األعالم، ويف مقدمتهم شيخ اإلسـالم             ب

 .عبداهللا بن علي الغاليب مبايعة اإلمام أمحد بن هاشم لقضية ال يسع احلال شرحها
اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم احلسيين        : ن من أعوانه وأنصاره   وكا

، والسيد اإلمام العامل ااهد الشريف احلسين احلازمي الواصل من امه، أمحد            %
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 ٦

اإلمام حيىي بن عبداهللا بن احلسن بن احلـسن       من ذرية  حممدبن حممد بن احلسن بن      
اإلحـازة يف طـرق    : از هلم يف  ، وهذا الشريف من ا    %بن علي بن أيب طالب      

  .اإلجازة، للقاضي العالمة عبداهللا بن علي الغاليب رضي اهللا عنهم ألنه من مشائخه

        ا إىل صعدة كما سبق    وخرج مع اإلمام املنصور باهللا أمحد بن هاشم مهاجر :
القاضي العالمة فخر اإلسالم، وحافظ علوم أهل البيت الكرام شيخ اإلسالم عبداهللا            

 الغاليب رضي اهللا عنه، املتوىف سنة ست وسبعني ومائتني وألف، وكان من             بن علي 
القاضي العالمة شيخ اإلسالم : دعاته ومشائخه، واستقر بضحيان هو وأوالده، وهم  

حممد بن عبداهللا الغاليب املتوىف سنة أربع وثالثني وثالمثائة وألف، وأخوه القاضـي             
اهيم بن عبداهللا الغاليب املتوىف سـنة سـبع         العالمة صارم الدين وخامتة احملققني إبر     

  .وعشرين وثالمثائة وألف

القاضي العالمة شيخ اإلسـالم  : $ومن دعاة اإلمام املنصور باهللا أمحد بن هاشم       
  أمحد بن إمساعيل العلفي القرشي املتوىف سنة اثنتني ومثانني ومائتني وألف، 

ن احلسن، وعـن الـسيد      وهو ممن أخذ عن اإلمام الناصر لدين اهللا عبداهللا ب         
العالمة اإلمام حممد بن عبدالرب بن اإلمام املتوىف سنة اثنتني وستني ومائتني وألف،             

  .$وأخذ عنه اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم احلسيين  

وكان من األعالم يف ذلك العصر السيد اإلمام أمحد بن زيد الكبسي املتوىف سـنة               
ن مشائخه السيد العالمة حممد بن عبدالرب، والـسيد         إحدى ومثانني ومائتني، وم   

العالمة أمحد بن زيد الكبسي، هو واإلمام اهلادي لدين اهللا أمحد بن علي السراجي              
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شيخا اإلمام املنصور باهللا حممد بن عبداهللا الوزير، والقاضي العالمة عبداهللا بن علي             
القاضي العالمة عبداهللا بـن     الغاليب، ومن مشائخ اإلمام حممد ابن عبداهللا الوزير، و        

السيد العالمة صفي اإلسالم أمحد بن يوسف زبارة مؤلف أنوار التمام           : علي الغاليب 
السيد العالمـة شـيخ   : تتمة اإلعتصام، ومن مشائخ اإلمام حممد بن عبداهللا الوزير        

م العترة املطهرة حيىي بن عبداهللا الوزير املتوىف سنة مخسني ومائتني وألف، ومن األعال
وهو من   الكبسي،احلافظني لشرعة اإلسالم السيد اإلمام حممد بن حممد بن عبداهللا           

مشائخ اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم احلوثي، وهو ممن أخذ عن اإلمـام               
املتوكل على اهللا إمساعيل بن أمحد الكبسي املغلس، والسيد اإلمام احلسن بن حيـىي              

ن عبدالرب، ومنهم ولده العامل النحريـر والبحـر         الكبسي، والسيد اإلمام حممد ب    
الغزير أمحد بن حممد بن حممد بن عبداهللا الكبسي املتوىف سنة ست عشرة وثالمثائة              

  .وألف، وهو ممن أخذ عن السيد العالمة أمحد بن زيد الكبسي وعن والده

 

يب القاضي العالمة إمـام     وممن أخذ عنه القاضي العالمة عبداهللا بن علي الغال        
 ،احملققني األعالم وشيخ الشيعة الكرام حممد بن صاحل السماوي امللقب ابن حريوه            

استشهد سنة إحدى وأربعني ومائتني وألف، وظهرت له كرامة عظمى وهي تالوته         
 تواتر ذلك، ونقله األثبات من أهـل عـصره،    ،اليايل وأيام  للقرآن العظيم بعد قتله   

ن املنصور باهللا أمحد بن هاشم يف السفينة، واستدل بذلك على رجوع            اإلماما: منهم
األرواح ليلة اجلمعة وليلة اإلثنني، واملنصور باهللا حممد بن عبداهللا الوزير يف فرائـد              

الغطمطم الزخار على السيل اجلرار للشيخ حممد       : وله املؤلف العظيم املسمى   . الآليل
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ومائني وألف، مؤلف نيل األوطار، والفـتح  بن علي الشوكاين، املتوىف سنة مخسني    
وقد كان بينه وبني الشهيد املذكور رمحـه اهللا منازعـات           . القدير، والبدر الطالع  

وجمادالت علمية، وقد نسب إليه املشاركة يف قتله بإغراء املهدي عبـداهللا اآلمـر              
  .بذلك، وعند اهللا جتتمع اخلصوم

تهدين النظار، وما هي إال مـن       ن يف تلك األعصار تزاحم ا     إوعلى اجلملة   
طبقات األئمة املتقدمني، ولقد أحيا اهللا م ما انطمس من الدين ومنت بربكـام              
علوم آل طه وياسني، وأخذوا قواعد امللة احلنيفة من املعني الصايف، وضربوا فيهـا              

β¨﴿باحلظ األوفر الوايف       Î) # x‹≈yδ uθ çλ m; ã≅ôÒxÿ ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$#﴾]هـؤالء ورثـة    ، ف ]١٦:النمل
األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، وقد أرخينا عنان القلم يف هذا املوضـع           

ا حبماة الترتيل، ووعاة التأويل، من وضحت م املسالك، وانـصدعت ظلـم     تربكً
الليل البهيم احلالك، ولنعد إىل ما حنن بصدده، وأحلقه اهللا بسلفه سنة تسع وسـتني         

  .دار أعال من بالد أرحبومائتني وألف، مشهده ب
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 ١

  :الزلف
٧٥- األغر حممـد ومن بعده البدر   
  

  ـ  أقر ـ  ح  األعـالم  ه لَ ـ ى املُ ت ازِنع  
  

 :التحف

 
بـن  حممد بن عبداهللا الوزير بن حممـد        هو اإلمام العامل الكبري املنصور باهللا       

محد بـن   بن أ ي بن عبدالقدوس بن حممد بن حيىي        اهلادي بن صالح الدين بن اهلاد     
بن علي بن املرتضى    ن عبداهللا بن اهلادي بن إبراهيم       صارم الدين إبراهيم بن حممد ب     

بن علي بن حيىي بن القاسم بن ر بن حممد بن املفضل بن عبداهللا بن املفضل بن منصو 
بن اإلمام الناصر أمحد بن اإلمام اهلـادي       ف بن اإلمام املنصور باهللا حيىي       اإلمام يوس 

  .% احلسني إىل احلق حيىي بن

سنة سبعني ومائتني وألف، وقبضه اهللا سنة سبع وثالمثائة وألـف، عـن             قام  
ا، ولده عبداهللاتسعني عام.  

كتاب فرائد الآليل يف الرد على املقبلي، أودع فيه من          : ومن مؤلفات اإلمام  
 وحل شبه من عند عن الطريق األقوم، والـصراط          ،علوم آل حممد وبيان عقائدهم    

لج اخلاطر، ويقر الناظر، كيف ال ومؤلفه اإلمام الذي له يف كل حبر             األعظم، ما يث  
  .جمال، ويف كل علم مقال

واعلم أا قد تكون لألئمة فترات يف بعض األزمنه ال يستقيم فيهـا اجلهـاد     
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 ٢

فيحملهم على إغماد سيوفهم ما محل الرسل صلوات اهللا عليهم على ذلك، وقـد              
 ذا ممن ال حظ له يف اجلهاد وال اإلمامة، وال           ا على بعض األئمة اهلداة    ترى تشنيع 

ما يراد ا وما الوجه الذي وجبت له، وإمنا هوكالم يسمعه من الناس، وأئمة أهل               
البيت أعرف مبا جعله اهللا إليهم، ومل يربحوا يف غمرات احلروب يباشرون بأنفسهم             

  :مدهلمات الكروب، كما قال قائلهم
  ن بـأطراف األسـنة أدرب     وحن    وحنن بنـو بنـت الـنيب حممـد       

مقالة هذا اجلاهل، لكن جاريناه لئال يغتر بزخارف قولـه   وما كنت أريد أن أسطر
غافل، وقد كفانا نفسه جبرأته على اهللا، وخوضه فيما ال يعلم مع أنه مل يكن منـه                 

 فاهللا أسأل أن يعصمنا من فتنتـها،        ،هذا إال مساعدة بدينه، وقضاء ألغراض دنيويه      
 . ونعم الوكيلوهو حسبنا

  :الزلف
٧٦-قَو د نعش اإلسالم    حِس إذ قام من  
  

ــإِ   مامر ؤوفــ أح مدــي م ارِصع  
  

 :التحف

 
بـن  ى اهللا أبو حممد احملسن بن أمحد هو اإلمام األواه الزاهد العابد املتوكل عل      

بن شل بن م بن الباقر   رحيحممد بن أمحد بن احلسن بن احلسني بن صالح بن عبدال          
املطهر بن أمحد بن عبداهللا بن حممد بن إبراهيم بن اإلمام املتوكل على اهللا املظلـل                

  .%بالغمام املطهر بن حيىي 
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 ٣

ض إىل القيام بأمر اهللا سنة إحدى وسبعني ومائتني وألف، وكان قيامه أيام             
بن عزالدين  مام احلسن   اإلاإلمام حممد بن عبداهللا الوزير، واألمر كما سبق يف سرية           

 .فراجع البحث

اإلمام املهدي لـدين  : وكان القائم بأمر اجلهاد يف أيام اإلمام احملسن بن أمحد         
 يف حال السيادة، وكان نائبه وسـيف خالفتـه    %اهللا حممد بن القاسم احلسيين      

ؤالء واإلبرام، وأقامه مقامه يف مجيع ما إىل اإلمام من األحكام، وهل واليه والية احلل
اإلمام املنصور باهللا أمحد بن هاشم، واإلمام املنصور باهللا حممد بـن            : األئمة األربعة 

عبداهللا الوزير، واإلمام املتوكل على اهللا احملسن بن أمحد، واإلمام املهدي لـدين اهللا        
حممد بن القاسم يف هذه األعصار املنة الكربى على أمة جدهم، بتجديـد الـدين               

امل الشرع الشريف، وم استنقذ اهللا اخللق من الوبـال، وأزاح           احلنيف، وإعالء مع  
  .جبهادهم واجتهادهم ظلمات الضالل

 ومن رسائل اإلمام املتوكل على اهللا رسالة يف وجوب تسليم احلقوق إىل       نعم،
وألن : اإلمام، وأن واليتها إىل األئمة حيث تنفذ أوامرهم، وحيث ال تنفذ، قال فيها   

 إىل اإلمام لعدم نفوذ األوامر يؤدي إىل بطالن اإلمامة ونكسها           القول بعدم واليتها  
أال ترى أن اإلمام يف أول أمره ومبتدأ أحواله إذا          . ى اهلامة، ويلزم التمانع والدور    عل

كان ال جيب تأدية حق من حقوق اهللا إليه إال بالقهر واإلجبار، وال يـتمكن مـن                
فهذا دليل عقلي واضـح  :  إىل أن قال.القهر واإلجبار إال بتأدية حق من حقوق اهللا    

املراد بنفوذ األوامر نفوذ الدعوة وبلوغها، بنحو الرسل والرسـائل،          : جلي، وفيها 
كما نقله عن األئمة السيد العالمة الشريف يف كتابه املسمى ضياء ذوي األبصار، مث              
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 ٤

  .ساق فيها كالما شافيا وبرهانا كافيا

 سنة مخس وتـسعني ومـائتني      -بر وقد صرب وصابر وجاهد وثا     - قبضه اهللا 
. حممد، وأمحد، وعبداهللا، واملطهر، واحلسن، واحلـسني، وعلـي        : أوالده. وألف
  .جرة حوث: مشهده

ام القاسم ابن    شيخ اإلم  -هو جد السيد العامل املربز      (املطهر   وشل بن    هذا  
كن  بن عبداهللا بن شل، س- املتوىف سنة تسع وعشرين وألف      - أمري الدين  -حممد  

حوث، وانتقل من ذريته يف العصر األخري إىل ضحيان السيد اإلمام الرباين احلفـي              
الويل احلسني بن حممد احلوثي بن احلسني بن أمحد بن زيد بن حيىي بن عبداهللا بـن                 
أمري الدين بن عبداهللا رضي اهللا عنهم املتوىف سنة تسع وعشرين وثالمثائة وألـف،              

  .رة ضحيان محاها اهللاواستقر هو وذريته الكرام يف هج

 ولده املوىل العالمة األوحد جنم مساء األسرة العلوية، وبدر أعالم العترة        :منهم
احملمدية الويل بن الويل احلسن بن احلسني احلوثي أيده اهللا تعاىل، تويف سـنة مثـان                

وأخـواه  . ومثانني وثالمثائة وألف بظهران وادعه، حال اهلجرة أيام الفتنة يف اليمن          
ملان البدران النريان أمري الدين بن احلسني تويف سنة أربـع وتـسعني وثالمثائـة         العا

وألف، وحيىي بن احلسني تويف سنة مثان وسبعني وثالمثائة وألف جـرة ضـحيان              
  .رضي اهللا عنهم

األنظار الثاقبة منها حواشيه على شرح ج البالغة، وعلـى          : وللموىل احلسن 
ا ا مفيد مخ، وعلى تتمة الروض ،وقد ذكرت طرفً      منهاج القرشي، وعلى العلم الشا    
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 ٥

  :من أحواله يف ترثييت له اليت صدرها
  هذا هو النبـأ العظـيم الـشأن          اهللا أكــرب أيهــا الــثقالن  

رضوان اهللا وسالمه عليه، ومما يسره اهللا على يديه خترجيه الذي وشح بـه الـشايف          
فأوعى وعم فأغىن، فضاعف    ، ولقد مجع    %لإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة       

 اجلزاء األوفر، وأثابـه األجـر       -اهللا له على محايته ونصرته لسوح العترة املطهرة         
اجلزيل األكرب، وأنا أرويه عنه محاه اهللا تعاىل باإلجازة اخلاصة له مع السماع عليـه               

: هافيه ويف غريه، واإلجازة العامة فإنه أجازين يف مجيع مروياته جبميع طرقه، اليت من             
عن والده املترجم له رضي اهللا عنه عن والدنا اإلمام ادد للدين أمـري املـؤمنني                

  .%املهدي لدين رب العاملني حممد بن القاسم احلوثي، 

  :الزلف
٧٧-وافَو لَى ع أسِى ر الثالث  م جدد  
  

  ــفَت جرــ م نــه امِ لألنــ الي ابِنع  
  ٧٨-هاملُ ورتد ي براإلِ د مامة د ـ اع اي  

  
ـ  ةيفَرِ الـش  سِفْ للـن  ى اهللاِ لَإِ   ب ائع  

  ٧٩- حممد السابِ  القاسمِ  بن ق الر ىض  
  

ـ  العن مرحدى ب اهلُ اممإِ   ـ  ومِلْ اسع  
  ٨٠-      همع ابن قَام األعالم بِسإِذْ حو   

  
        عقَـائو لَّـتحي واهلَاد مالقائ وه  

 :التحف  

 
هو إمام األمة، وعامل األئمة املهدي لدين اهللا أبو القاسم حممد بن القاسم بن              
حممد بن إمساعيل بن احلسن بن حممد بن احلسني بن علي بن عبداهللا بن أمحد بـن                 

باهللا حيىي بـن محـزة    علي بن احلسني بن علي بن عبداهللا بن حممد بن اإلمام املؤيد           
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 ٦

 .%احلوثي 

 كان تام اخللق، أبيض اللون، أنزع مقرون احلاجبني، أعـني، كـث             :فتهص
 بعد وفاة اإلمام املتوكل على اهللا احملسن بن أمحد          دعا. اللحية، بعيد ما بني املنكبني    

سنة مثان وتسعني ومائتني وألف، عقيب خروجه من أسر األتراك، وقـد كـانوا              
مام الويل حممد بن إمساعيل عشيش      السيد اإل : غدروا به وجبماعة أعالم اليمن، منهم     

املتوىف بالسجن سنة ألف ومائتني وست وتسعني، والسيد اإلمام مفيت اليمن أمحـد             
بن حممد الكبسي، واإلمام املنصور حممد بن حيىي محيد الدين، وسائر أقطاب العلماء             
يف ذلك الزمن، ولبثوا يف السجن سنتني، مث يسر اهللا خروجهم وفرج بذلك علـى               

م واملسلمني، فجدد اهللا به الدين، وأقام به شريعة سيد املرسلني، ولىب دعاءه             اإلسال
ـ  علماء األمة ملا قرع أمساعهم وجوب طاعته، وحتتم واليته حامالً    ا  للكتـاب، مبين

لفرائض رب األرباب، واغترف منه العلم جمتهدوا عصره، والعلماء األعالم من أبناء    
 أنواع العلـوم، فيكـشف دجيورهـا، ويـبني          دهره، وكانت ترد إليه املسائل يف     

مستورها، بأوضح بيان وأجال برهان، وبلغت فتاويه جملدات مجة، مجـع بعـض             
ا من املباحث املهمة، فمنهم من قدرها بالشايف، ومنهم من قدرها           العلماء منها قسطً  

  .بالبحر الزخار، وكان يصل إليه العلماء بالسؤاالت حىت أيام اجلهاد

  :املوعظة احلسنة، وله منظومة يف اجلنايات صدرها :ومن مؤلفاته
ـ     باسم إاله العرش مين ـ  وعونك يا رمحن بـدءً        اا ومعـصم اا وخمتم  

والبدور املضيئة جوابات األسئلة الضحيانية، اليت وجهها القاضي العالمـة صـارم            
ظم املهدي  الدين إبراهيم بن عبداهللا الغاليب املسماة باملشكاة النورانية إىل اإلمام األع          
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 ٧

لدين اهللا رب العاملني حممد بن القاسم احلوثي رضوان اهللا عليه، وهي مشتملة على              
ا مل يظهر وجهه، ومنها مواضع قد خاض        مسائل يف فنون العلم، منها ما كان مغلقً       

فيها األئمة، فأرادوا استيضاح ما خيتاره اإلمام فيها، فأجاب عليها اإلمـام بكتابـه      
ئة، ومما تضمنته تلك اجلوابات املهمة من العلوم اليت جلى ـا            املسمى البدور املضي  

الغمة، بيانه إلدام قواعد اإلرجاء، وفصول كالمه يف مسائل اإلمامـة، وتأويـل             
اآليات واألخبار اليت ظواهرها متصادمة والتوجيه الوجيه لكالم اهللا سبحانه يف آية            

ريها من اآليات، وتوضيح النكات      باإلسراء والتفسري املنري لغ    $األمر لنبيئة لوط    
النريات، يف األصولني والعربية والفقه وغري ذلك من األحباث الشريفة، واألنظـار            
الثاقبة املنيفة، وال غرو فإا نابعة من عباب العلوم ولباب املنطوق واملفهوم، الـذي   

  .اغترفت من فياضه علماء األمة، وارتشفت من فضالته أعالم األئمة

وبعد فلما  : $ل رضي اهللا عنه بعد أن اطلع على جوابات اإلمام           قال السائ 
وصلت هذه اجلوابات الفريدة، واحلكم البديعة املفيدة، اليت ا تنشرح الـصدور،            
وبالتملي فيها حيصل الفرح والسرور، قد كشفت عنا غياهب الظلـم، ورفعـت             

 مـستطريا،   اهلمم، ولقد اشتملت على معان تصدع نورها مستنريا، وظهر شعاعها         
حىت صارت مشرقة اجلو، مغدقة النو، مونقة الضو، تضعف اخلـواطر عـن إدراك             
معانيها، وتصغر القرائح عن اقتراح ما يساويها، قد عم نورها عند وصوهلا اآلفاق،             

الروضة اجلامعـة   : إىل أن قال يف وصفها    . ومست وارتفعت على طويالت األعناق    
معىن حسن وفصاحة غديقة، سقت مساء املعاين       لكل بالغة أنيقة، واحملتوية على كل       

رياض ألفاظها، فنبتت بأحكام ومعان زكى نباا، وأينعت مثارها، فهزـا لـواقح     
       ا للدرر احلسان، إىل    األفكار واألنظار، فتساقطت مثارها، فال يربح الناظر مستخرج
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 ٨

  .أن ينتهي إىل ما ال خيطر على األمساع واألذهان

ا، ا وسـرور  ا، وابتهج القلب ا فرح     منها ضياء ونور   فعاد الظالم : حىت قال 
كيف ال تكون كذلك ومنشيها ومرصع درر ألفاظها وموشيها، من خاض يف حبار             
العلوم فاستخرج الدقائق، ووقف على خفيات احلقائق، موالنا أمري املؤمنني وسـيد   

اعف بـه الرمحـة   املسلمني، املهدي لدين اهللا رب العاملني أيد اهللا الدين ببقائه، وض 
على أوليائه، وأعظم به النقمة على أعدائه، وأحيا به امليت من اإلسالم، وأشاد به ما     
اندرس من األحكام، وكان له خري ناصر ومعني، وحفظه مبا حفظ به الذكر املبني،              

  :مث قال
  فسرح الطرف فيهـا تبلـغ الـوطرا           هذي الرياض اليت قد راقت البصرا     

  فـالح هلـا   كانت مسائلنا لـيال     
  

   ظهـرا  نور يضيئ كضوء الشمس إذْ      
  ــت مــسائلنا بكــر   ا خمتمــةكان

  
  ففضها من لبيت اـد قـد عمـرا          

  ذ رأيت ـا   قد أطفأت نار كريب إِ      
  

  سؤيل وشاهدت ما للعقل قـد ـرا         
  

 .األبيات، وكان إرسال السؤاالت سنة تسع وتسعني ومائتني وألف

ضحيان السيد اإلمام طـود العلـوم،       ومن العلماء األعالم يف ذلك العصر ب      
بن حممد بن بن أمحد بن حممد بن حسن بن حيىي    ومدرس منطوقها واملفهوم، عبداهللا     

بن صالح بن احلسن    ن بن علي بن أمحد بن حسن بن علي          حسن بن علي بن حس    
 البصري العنثري املتوىف عام مخسة عـشر وثالمثائـة          %بن اإلمام علي بن املؤيد      

ألعالم سيأيت ذكرهم، وحال هذا السيد اإلمام وأمثاله من علمـاء     وألف، وأوالده ا  
أهل البيت وشيعتهم الكرام يف قيامهم بأمر إمامة اإلمام ادد للدين أمري املـؤمنني              
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 ٩

املهدي لدين اهللا رب العاملني حممد بن القاسم احلوثي قدس اهللا أرواحهم يف عليني،              
هم عند اضطراب الفنت وموجان احملـن،       ودعاؤهم إليه وإقباهلم عليه، وثبات عزائم     

حياكي أحوال أنصار الدين يف أيام األئمة السابقني القائمني، مبا افترض اهللا علـيهم              
من إجابة داعي اهللا، وإقامة حجة اهللا، واجلهاد يف سبيل اهللا، واملصابرة على ما ناهلم              

  .ن مشوسه وبدورهيف ذات اهللا، وم انتشر العلم وظهر نوره، وجتلت يف مساء العرفا

ومن العلماء الذين أخذوا عن اإلمام املهدي يف هجـرة حـوث وغريهـا،              
السيد اإلمام احلسني بن حممد احلوثي رضي اهللا عنـه،      : وهاجروا إليه إىل جبل برط    

: وله إليه سؤاالت وأجاز له اإلمام، وهو من أعالم أهل واليته، قال يف بيان طرقـه             
 سعيهم منهم إمام الزمان وترمجان البيان ومعدن       حسبما أجاز يل مشائخي شكر اهللا     

اإلمام سيد بين   : التبيان احلجة موالنا حممد بن القاسم احلوثي، وقال يف موضع آخر          
احلسني واحلسن إمام العلوم، معقوهلا ومنطوقها واملفهوم، ذو األقـوال الواضـحة            

  .واألنظار الراجحة، حممد بن القاسم رضي اهللا عنه

 أخذوا عن اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم احلوثي           نلذيومن العلماء ا  
اإلمام املنصور باهللا حممد بن حيىي محيد الدين، وأوالد اإلمام الكرام األعـالم           : $

حممد، وإبراهيم، والقاسم، ويوسف، وسيأيت ذكرهم إن شاء اهللا تعاىل، والقاضـي            
أجاز له اإلمام املهدي إجازة عامـة  العالمة شيخ اإلسالم حممد بن عبداهللا الغاليب، و    

يف مجيع علوم اإلسالم، وهو من أجل والته ودعاته والقائمني مبوازرته ومناصـرته،     
موالنا جمدد ما اندرس من العلوم، وحمقق منطوقها     : ومن كالمه يف بيان إسناده قوله     

رسول اهللا  واملفهوم، أمري املؤمنني املهدي لدين اهللا رب العاملني حممد بن القاسم بن             
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 ١٠ 

  .إىل آخره. ، فقد أجازين إجازة عامة يف مجيع ما صح له#

ومنهم السيد العالمة اهلمام حممد بن اإلمام املتوكل احملسن بن أمحد املتـوىف             
عام اثنني ومخسني وثالمثائة وألف، والسيد العالمة وجيه اإلسالم عبدالرمحن بـن            

ني بن حممد احلسيين احلـوثي،      أمحد احلسيين امللقب بعشيش، والسيد العالمة احلس      
بن عبداهللا الشهاري املتوىف عام لسيد اإلمام جنم األعالم احلسني امللقب األعضب، وا  

مثانية عشر وثالمثائة وألف، وهو ممن هاجر يف أيام اإلمام إىل جبل برط، هو وولده               
ـ      تني املوىل العالمة فخر اإلسالم عبداهللا بن احلسني الشهاري املتوىف عام اثـنني وس

  .وثالمثائة وألف

ومنهم السيد العالمة احلافظ أمحد بن حيىي العجري املتقدم نـسبه يف سـرية              
اإلمام احلسني بن علي املؤيدي، وله إىل اإلمام املهدي سؤاالت عديدة، ومجع مـن     

   ا مساه سفينة النجاة، وواله اإلمام املهدي القضاء يف بالد         جوابات اإلمام املفيدة كتاب
ه السيد العالمة الويل عبداهللا بن حيىي العجري، وأخومها السيد العالمة           الشام، وأخو 

اتهد اجلهبذ الويل علي بن حيىي العجري املؤيدي، املتوىف سنة تسع عشرة وثالمثائة             
  .وألف، وأجاز هلم اإلمام إجازة عامة

 بن حسن طيب املتوىف عام مثانيـة عـشر     ىيوكذلك السيد العالمة الزاهد حي    
ئة وألف، املنتقل هو وأهله من امة إىل هجرة ضحيان، وهو مـن ذريـة                وثالمثا

 . %الكامل عبداهللا بن احلسن بن احلسن 

سيد اإلمام الويل   واإلمام اهلادي لدين اهللا احلسن بن حيىي املؤيدي القامسي، وال         
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بن عبداهللا املؤيدي العنثري املتوىف عام ستة ومخسني وثالمثائة وألف، وأخوه           عبداهللا  
العالمة وجيه اإلسالم عبدالرمحن بن عبداهللا، وأخومها العالمة األوحد عبدالكرمي بن          

          ا إجـازات   عبداهللا تويف سنة تسع وعشرين وثالمثائة وألف، وأجاز هلم اإلمام مجيع
عامة، والسيد العالمة مجال اإلسالم علي بن احلسني احلسيين احلوثي املتوىف جببـل             

  .مثائة وألفرازح سنة ثالث وأربعني وثال

ومنهم السيد العالمة سيف اإلسالم أمحد بن قاسم محيد الدين املتوىف عـام             
اثنني ومخسني وثالمثائة وألف، والقاضي العالمة حممد بن علي الرصاص، والقاضي           
حمسن بن حسني الشوكاين، والقاضي العالمة أمحد بن يوسف العنسي، والقاضـي            

ي، والقاضي العالمة علـي بـن حممـد        العالمة شرف الدين حسن بن أمحد العنس      
الرصاص، والقاضي العالمة عامل العباد إمساعيل بن حيىي العنسي املتوىف سنة سـبع             
وعشرين وثالمثائة وألف، والقاضي العالمة علي بن أمحد صوفان، والقاضي العالمة           

  .إمام علوم القرآن وشيخ شيوخ اإلتقان إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل املتميز

: لعالمة وجيه الدين عبدالرمحن بن احلسني سهيل رمحه اهللا يف ترمجتـه           قال ا 
ا ويأمره بأخذ بعض    كثري -أي املتميز - املهدي حممد بن القاسم يكاتبه       وكان اإلمام 

وفاته سنة ثالثني وثالمثائـة  . احلقوق، وكان رمحه اهللا عند ظنه وله إليه أسئلة كثرية   
إبراهيم بن حيىي سهيل املتوىف سـنة تـسع         وألف، والقاضي العالمة صارم اإلسالم      

  .وعشرين وثالمثائة وألف

ومل تزل أحكام اإلمامة على منهج األئمة السابقني من األخذ بالعزائم، وبيان            
ما أنزل اهللا، وإنارة أعالم الدين، ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، والزم تكرير الدعاء               
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ر األرض مثل مكة املشرفة، وينبـع  للخلق، ونفذت رسائل الدعوة الشريفة إىل أقطا 
والصفراء، وجبل الرس، وغريها، منها املوعظة احلسنة السابق ذكرها، بني فيها مـا   
أوجب اهللا عليهم من أصول الدين والشريعة، واستعمل العلماء اتهدين فقـاموا            

د بأحكام اهللا أمت قيام، وبذلوا أنفسهم ونفيسهم يف طاعة اهللا وطاعة اإلمام، وبه جد             
        ا لألمة معامل دينها، مرشدا هلا إىل اهللا الدين يف املائة الثالثة بعد األلف، ومل يزل معلم

  .طاعة را

إىل أن قبضه اهللا يوم اجلمعة من رجب سنة تسع عشرة وثالمثائـة وألـف،               
وذلك أنه حال نزول أمر اهللا تعاىل أخذ مصحفه الكرمي بعد أن أمت صالة العـصر                

 موضعه املبارك، ومل يزل رضوان اهللا عليه على تلك اهليئـة            واتكأ على سجادته يف   
يردد ذكر اهللا تعاىل وال جييب على أحد جبواب مدة ثالثة أيام، حىت حلق روحـه                
الشريف باهللا تعاىل، مشهده جرته املباركة يف جبل برط، وقد كان انتقل إليـه،              

  .وكانت أوطانه صنعاء، والسر، وحوث

احلمد هللا الذي خلق اخلالئق، وأوضح      : الشريفةقال يف بعض خطب الدعوة      
الطرائق، وعلم مكنونات الضمائر على احلقائق، ال يفوته هارب على مر األزمان،            
وال يسبقه يف حكمه سابق، حكم فعدل، وبني ففصل، وقال فصدق، وأمهل ومـا             
أمهل، وأمر بقول احلق وإن شق على املفضول واألفضل، والصالة والسالم علـى             

ا من أبواب اخلري إال دل عليه، وال بابا من أبواب الشر إال حـذر               ما ترك باب  الذي  
عنه، املرتفع على يافوخ اد، املعقود عليه لواء احلمد، وعلى آله القائمني مقامه يف              

Ν§&: تبليغ الرسالة، وإيضاح الداللة، قال تعاىل      èO $ uΖøOu‘÷ρr& |=≈ tGÅ3 ø9 $# tÏ% ©! $# $ uΖøŠ xÿ sÜô¹$# ô ÏΒ 
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$ tΡÏŠ$t7 Ïã (̂]ما لن يفترقا حىت يـردا علـي        «: ، وقال على لسان رسوله    ]٣٢: فاطرإ
من مسع واعيتنا أهل البيت فلم جيبها كبه اهللا         «: #ا ومعىن، وقال    ، لفظً »احلوض

  .»على منخريه يف نار جهنم

ال جرم وجب تقدمي حق اهللا، واإلفصاح بكلمة اهللا، والتعبري عن           : إىل أن قال  
  .ملا أخذ اهللا من امليثاقكتاب اهللا، 

 وحنن ندعوا إىل الكتاب والسنة، وما جاء به اهللا ورسـوله، وإحيـاء          :ومنها
معامل الدين، واجلهاد يف سبيل رب العاملني، والذب عن املسلمني، ال نبايل بوفـاق              

قد واعدنا إعزاز الدين وبيانه، ونصر احلق  من وافق، وال بشقاق من شاقق، ألن اهللا
قد شاهدنا عنوان ذلك، وأهرع اجلم الغفري إىل ما هنالك، وأجابوا ولبوا، وأعوانه، و

ونشرت أعالم اجلهاد، وظهر الصالح على العباد، مع أنا على ثبات مـن أمرنـا               
Ρ̄$&: وبصرية يف ديننا، وبينة من ربنا، واثقـني بوعـد اهللا       Î) ç�ÝÇΖ oΨs9 $ oΨn=ß™â‘ šÏ% ©!$#uρ 

(#θãΖtΒ#u^]٥١: غافر[ &�χu�ÝÇΖ uŠs9 uρ ª!$#  tΒ ÿ… çνç�ÝÇΨtƒ 3̂]٤٠: احلج[.  

جردنا العزمية غرية لدين اهللا تعاىل، وقمنا ذا الواجب العظـيم           : إىل أن قال  
لقـول اهللا تعـاىل     ا وإجـالالً  تعظيم  :&ô tΒ uρ ß |¡ômr& Zωöθs%  £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ 

$ [sÎ=≈  .]٣٣: فصلت[^¹|

فيه صالحها ورشادها،  نا ذا األمر دعونا األمة ملاوإنا حبمد اهللا ملا قم: ومنها
وخريها وسدادها، وأمتثلنا أمر ربنا عز وجل فيما أوجب علينا، ومحلناهم احلجـة             
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 .فيما أوجب عليهم، وأودع من األمانة لديهم

وال زلنا نبذل النفوس والنفيس طلبا إلعزاز الدين، والذب عـن           : بعد أن قال  
ياء سنة اجلهاد اليت هي طريقة األنبياء واألئمة الراشدين،         شريعة سيد املرسلني، وإح   

صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، ونتنقل لطلب النصرة مـن بـالد إىل بـالد،               
ونركب متون األغوار واألجناد، ونكرر الوقائع بأهل الزيغ واإلحلاد، وأهل البغـي            

  .والفساد

 غري كـالل وال مـالل،      وحنن إن شاء اهللا على ذلك املنوال من       : إىل أن قال  
≅ö&: بعون الكبري املتعال    è% Íν É‹≈yδ þ’Í?Š Î6y™ (#þθãã ÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’n?tã >ο u��ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒ uρ Í_yèt6̈?$# ( 

z≈ ysö6ß™uρ «!$# !$ tΒ uρ O$tΡ r& z ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑ ø9$#^]١٠٨: يوسف[.  

 مـن   أعلم أا ما دخلت الشبه واجلهل املركب علـى كـثري          : ومن كالمه 
املقلدين، بل وبعض أهل التمييز من أهل العلم الذين ليسوا براسخني، إال من اتباع              
الظنون، وإحلاق املعلوم باملظنون، وعدم األخذ للمباحث العلمية مـن مواضـعها،           

  .واقتطافها من أصوهلا، ومباحثة العلماء الراسخني فيها، وإال فاهللا قد أبان كل شيء

مامة الشرعية خلف النبوة، يف الوجه الذي وجبت        اعلم أن اإل  : ومن كالم له  
ألجله، وهي مسألة عظيمة الشأن، ساطعة الربهان، من أصول املسائل، املبتىن علينا            
              ا تعبـد ا كثري من الشرعيات والوسائل، وقد أثىن اهللا يف كتابه العزيز على القائم

واحتساب   لقًا، الكامل بأوصافها خ لقًا وخ ق البيان يف فـضلها مـن       وسا. اا وانتساب
فهذا ما ندين اهللا بـه، مـع أن         :  قال يف آخره   ا طويالً  حبثً $مث أورد   . كتاب اهللا 
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 ١٥ 

احلديث ذو شجون، وذيول ال يغـوص يف أعماقهـا إال العـاملون املخلـصون،               
واملخلصون على خطر عظيم، وإمنا كشفنا وجه املسألة لوجوب بيان ما أنـزل اهللا              

بلغ إلينا من ختليط بعض أهل العرفان، فما ظنك خبلطـاء           من البينات واهلدى، وملا     
  .اجلهالة وأسراء التقليد، قاد اهللا بنواصي اجلميع إىل ما حيب ويرضى

نتظار، كما أمرنا جل وعال، واحلجة على       ستقامة والصرب واال  الوفيها فيسعنا ا  
 .انتهى. هذه األمة الزمة، والرباهني قائمة، واهللا املستعان وعليه التكالن

قد سبق ذكر األربعة الكبار الذين أدركوه وأخذوا عنه، وبلغـوا           : وأوالده
حممد تويف يف حال جهـاده      : درجات األئمة، واتصفوا بصفات آبائهم هداة األمة      

الألتراك بصنعاء سنة اثنتني وعشرين، وعمره مثانية وثالثون عام .  

 $ون، قال اإلمـام  وثالث وإبراهيم تويف قبل وفاة اإلمام بأيام، وعمره اثنان
  :متمثال يف صدر ترثيته له

  ومن أرقـت ملـصرعه العيـون          أتــدري مــن خترمــت املنــون
  ومن ذا أثقـل األعيـان محـالً       

  
  وخف حلزنـه العقـل الرصـي        

  ومن يف جنة الفـردوس أضـحى      ن
  

ــني    ــاء املع ــل وامل ــه الظ   لدي
  

 -ل، رمحـه اهللا     وقد ترجم له العالمة الويل عبدالرمحن بن احلسني سهي        . إىل آخرها 
ـ    :  فقال -وقد بلغ يف ترامجه إىل حرف احلاء املهملة          ، ا عـامالً  كان رمحه اهللا عاملً

، زينة الزمن، وحسنة من حماسن اليمن، عالمة يف املعقول واملنقـول،             فاضالً كامالً
ا للفنون العلمية، واملعارف الدينية، واآلداب اللطيفة،     ا للفروع واألصول، جامع   حمققً
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كان مـن األعيـان   : إىل أن قال. ل الظريفة، مع ديانة وورع وحسن خلق  والشمائ
  ورياسة وحيازة خلصال الكمال وكمال اخلصال، أخـذ         ا وعمالً املشار إليهم علم ،

عن والده اإلمام فارتوى من معني علمه الصايف، واكتسى من فـاخر رداء فـضله               
الوايف، فصار علما ظاهرا، وبدررمجةإىل آخر الت. اا سامر.  

 .والقاسم تويف عقيب وفاة اإلمام يف ذلك العام، وعمره اثنان وثالثون

ويوسف تويف سنة اثنتني وعشرين حبوث، وعمره إحدى وثالثون، وكـان           
ا ألخيه حممد بن اإلمام، وكان بصحبتهما كثري من األعيانحال اجلهاد مالزم. 

هـ ١٣٦٢يف سنة   واحلسن تويف سنة مثان وثالثني وثالمثائة وألف، وأمحد تو        
هـ، وهـؤالء األعـالم     ١٣٦٤هـ، وعلي تويف سنة     ١٣٦٩واحلسني تويف سنة    

حممد، والقاسم، ويوسـف،    : الكرام، وهم ينيفون على العشرين، واملعقبون منهم      
  .وأمحد، وعلي، واحلسن، واحلسني، رضي اهللا عنهم

ا، فإن النفحات املسكية سرية اإلمام احملسن وغريه    : وقد بسط ترمجة اإلمام يف    
: أئمة اإلسالم والعلماء األعالم مقرون بفضله وسبقه، معترفون بعلمه وحقه، منهم          

       ا على دعوته من قبـل قيـام اإلمـام       اإلمام حممد بن عبداهللا الوزير الذي كان باقي
 - أي اإلمام املهدي   -سن ليطيعنه   احملسن، ومن بعده، ولقد أقسم اإلمام املتوكل احمل       

واإلمام حممد بن حيىي وسائر علماء األمـة، وإمنـا          . بأو ليتفرقن حتت كل كوك    
تعرضت هلذا ملا أنه قد أكثر القعقعة خلف اإلمام بعض من مل يكن يف العري وال يف                 

 جانب اإلمام بأي النفري، جبانب أولئك األعالم، مع أم مل يستطيعوا أن يتكلموا يف         
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ن الثالث من آباء اإلمـام      وإىل إمساعيل بن احلس   . فتضاح بني األنام  كالم، خشية اال  
املهدي ينتسب السيد اإلمام اتهد املطلق إبراهيم بن عبداهللا بن إمساعيـل مؤلـف     

عـن  ) ـه١٢٢٣(نفحات العنرب بفضالء اليمن يف الثاين عشر وغريها املتوىف سنة           
  .ست وثالثني سنة

 
لرمحن بن احلسن بن أمحد بن      وكان قيام اإلمام شرف الدين بن حممد بن عبدا        

بن عبداهللا بن حممد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن علي احلسن بن حممد بن علي بن عبد      
حال غياب اإلمام املهدي    ) ـه١٢٩٦يف شهر صفر سنة     (بن اإلمام حيىي بن محزة      

ومن معه يف سجن األتراك  كما سبق، وذلك مع بقاء اإلمام حممد بـن عبـداهللا                 
  .تويف اهلادي سنة سبع وثالمثائة وألف. تهالوزير على دعو

وقد مأل املغرضون موضوعام مبا ال أصل له وال حقيقة، ولقصد البعد عما             
 ال طائل فيه من اجلدال، كان اإلعراض عن شرح تلك األحوال
  وتلك شـكاة ظـاهر عنـك عارهـا        

  
وليس النظر يف مثل ذلك إليهم، وال غرض لنا يف توسيع مثل هـذا اـال،                

أهل اإلطالع يعرفون حقائق األحوال، وبعد فهما ذوا القرابة القريبـة واملعرفـة             و
الكاملة مبا جيب لكل منهما من احلق، ومل خيل عصر عن مثل ذلك، ومل يعد أحـد              

    ا، إذا كان كل منهم ال غرض له إال إصالح األمـة،            من علماء اإلسالم ذلك قادح
هم املفرقون بني األخوة، وقد أفـضوا إىل  وإقامة الكتاب والسنة، وإمنا أهل األهواء      
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 ١٨ 

  :رم، وهلذا فإين مل أتعرض ملا يلزم من ذكره أي وصمة وكما قال يف البسامة
 وكلـهم ســادة غــر غطارفــة 

  
  بيض اليـل فراجـون للعكـر        

  
حممد، واملطهر، والقاسم، وشرف الـدين، واحلـسني        : أوالد اهلادي شرف الدين   

واكتفيـت  . البيت.. وإذ حبس األعالم    : ليه بقولنا رضي اهللا عنهم، وهو املشار إ     
  .بذلك ملا سبق

وقد قلت يف حاشية على قول اجلنداري والعرشي وزبارة وغريهم ملا قـالوا،             
ومل يقم بواجب اجلهاد وقوهلم يف سرية املنصور على أنه يف آخر أعوام خالفته رجح 

األتراك بعد ما كان مـن      ترك بعث جنوده وقواده إىل أمهات املدن اليمنية ملقاتلة          
هـ من السلب والنهب يف روضة صنعاء، وغريها كما ذكر          ١٣١٦القبائل يف سنة    

  .»أئمة اليمن«ذلك الوالد العالمة حممد بن حممد زبارة يف كتابه 

املنصف انظر إىل كالم هوالء املؤرخني عمالء الـدول   باهللا عليك أيها الناظر
لوا ترجيح اإلمام املنصور باهللا لترك اجلهاد مع وعلماء القصور وأبناء الدنيا كيف جع

املفسدين صفة مدح وترجيح اإلمام املهدي لترك اجلهاد لتلك العلة صفة نقص مع             
 له اجلهاد األعظم منـذ أن  $أن اإلمام األعظم املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم    

ن بن أمحد، وعلم   عرف ميينه من مشاله، وهو جماهد يف سبيل اهللا من أيام اإلمام احملس            
بذلك اخلاص والعام، وهو الذي فتح صنعاء يف أيام دولته وهو سيف خالفته وقـد               
أسره األتراك، ومعه أعالم اليمن منهم اإلمام املنصور حممد بن حيىي محيـد الـدين               
الذي هو أحد تالمذته والذي هو حسنة من حسناته، ومل خيرج مـن صـنعاء إال                

رب العباد ومل يستطع هؤالء العلماء أن يتكلمـوا يف        إلحياء فريضة اجلهاد وإرضاء     
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 بأي وصمة إال ذه اخلصلة وهو توقفـه عـن العيـث    $جانب اإلمام املهدي    
  :والفساد فهو كاالستثناء من املدح مبا يشبه الذم، كما قال الشاعر

  وال عيب فيهم غري أن سـيوفهم      
  

  ن فلول من قـراع الكتائـب        
  

$&: تعـاىل  وقوله tΒ uρ (#θßϑ s) tΡ öΝ åκ÷] ÏΒ HωÎ) βr& (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ Í“ƒÍ•yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑ pt ø: ، ]٨: الـربوج [ ^#$
ولقد أخربين والدي رضي اهللا عنه أنه مل حيجر اإلمام املهدي يف آخـر أيامـه إال                 

 ألن علماء اليمن كانوا معـه مجيعـا         ؛الورع ولو أراد امللك مللك املمالك العظيمة      
بائل اليمنية، ولقد كان يصل إىل مقامـه اجليـوش          وكذا حاشد وبكيل، وسائر الق    

من جتاهدون ؟ لو كان     : يا موالنا نريد اجلهاد، فيقول هلم اإلمام      : الكثرية فيقولون 
يف استطاعيت جهادكم جلاهدتكم ألنكم ال تريدون إال ب املسلمني، والفساد يف            

  .األرض

  :الزلف
٨١- ولَّسى اَأللَ ععاِءدس فًيا مـ ه ناد  
  

  محمد  املنـصور   فالـض د ـ  خ اضع  
  ىد الر نا م وض ح يِغ الب  أهلَ درووأَ-٨٢  

  
  ودأْم كَ هِ بِ ارس م ن  الـس ـ  م ن اقع  

  ٨٣-  لَع ى هذه ح ـ  ت ى مـ  ض ى لبِسيله  
  

  وم قَا لـ   اهللاِ اِءض ـ  لـقِ ي اخلَ  ف انِ مع  
  :التحف 

 
بن حيىي ر، أبو حيىي حممد هو اإلمام املنصور ذو السعي املشكور، واحلظ املوفو      

بن اإلمام املنصور بـاهللا  د بن إمساعيل بن حممد بن احلسني       بن حممد بن حيىي بن حمم     
 .%القاسم بن حممد 
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من صنعاء سنة سبع وثالمثائة وألف، فوصل إىل جهات صعدة،          : $خرج  
منه مراسلة من أثناء الطريق إىل مقام شيخه اإلمام املهدي لدين           وقد كانت نفذت    

عامل العترة عبداهللا بـن  : اهللا حممد بن القاسم، واجتمع عنده األعالم، ويف مقدمتهم    
أمحد العنثري البصري، وشيخ اإلسالم حممد بن عبداهللا الغاليب، والعامل الرباين احلسني            

: براهيم اهلامشي، وجرت مذاكرة، وقالوا لهبن حممد احلوثي، ومشس الدين أمحد بن إ  
إن يف أعناقنا بيعة لإلمام املهدي، وكانت قد نالتهم مشاق شرحها يطول، فأجام             

إنا نعلم بسبق ذلكم اإلمام وفضله وعلمه، وليس لنا مـرام إال            : اإلمام املنصور باهللا  
 مبؤاذنته، فأرسلوا القيام مبا فيه الصالح للمسلمني واإلسالم، وال نورد وال نصدر إال  

أمحد بن حيىي العجري، والقاضي العالمة صـارم اإلسـالم،    : السيد العالمة احلافظ  
وحسام األعالم، إبراهيم بن عبداهللا الغاليب إىل مقام اإلمام املهدي، فـأذن لإلمـام          
  .املنصور باهللا بالتقدم للجهاد يف سبيل اهللا، على شرائط ومواثيق قد عيناها ورمساها

وسألت أرشدنا اهللا وإياك إىل طريق النجاة       :  ما لفظه  $مام املهدي   قال اإل 
: إىل قوله .. وكفانا وإياك شرور انفسنا وشرور ما خنشاه عن حكم صالة اجلمعة            

ـ     -أي اإلمام املنصور  -تصح ألجل الوالية اليت منكم له       هل   ا ويصري اإلنـسان آمثً
إىل قول اإلمام فنقول وباهللا     . .بالترك، أم ال تصح اجلمعة فيترك اإلنسان وال حرج          

اللهم أمتم علينا رمحتك واجعلنا هداة مهتدين غري ضـالني          : التوفيق إىل أقوم طريق   
وال مضلني، لقد سألت أيها األخ يف اهللا عن مسألة عظيمة الشأن مشرقة الربهـان،      
 ذات شجون وأفنان، ومثر هوجنا شجرة اإلميان وقد توجه التبيان ملا أخذ اهللا تعاىل             

    ا أئمة اهلدى أمناء الرمحن وكونه ال هوادة يف الدين          على العلماء من البيان وخصوص
أما على كالم أهل املذهب، واجلم الغفـري مـن   : إىل قوله . كما هي سنن املرسلني   
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  . سآئر العلماء فظاهر
فإمنا تصح فيما هذا شأنه بشرط أن يكون اإلمام أو اخلطيب وثالثة            : إىل قوله 
إىل قوله وهذا   .  جتزيهم كلهم معتزين إىل إمام احلق، ولو مل يذكروه         مع مقيمها ممن  

إمنا هو يف بلد مل يكن فيها شوكه عادل وال جائر وأما إذا كانت الـشوكة جلـائر    
     رد احلضور فرض ا عن الصحة، وهذا هو املروي عن قدماء  فاملنع والتحظري والتأثيم

  . ، واجلم الغفري من غريهم%العترة 
يف ذلك واضح، لو مل يكن إال اشتماهلا على املنكر والتسويد علـى             والوجه  

أهل احلق والتغرير والتلبيس على الغري، فأهل املذهب وغريهم مينعون ذلك، ويشهد            
sŒ#&: له مثـل قولـه تعـاىل     Î) uρ |M÷ƒr&u‘ tÏ% ©! $# tβθ àÊθ èƒs† þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u óÚÍ� ôãr'sù öΝ åκ ÷]tã 4 ®Lym 

(#θ àÊθ èƒs† ’Îû B]ƒÏ‰ tn ÍνÎ�ö�xî 4 $ ¨Β Î) uρ y7̈ΖuŠ Å¡Ψãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# Ÿξsù ô‰ãèø) s? y‰÷è t/ 3“t� ò2Éj‹9$# yìtΒ 

ÏΘöθs) ø9 $# tÏΗÍ>≈ ©à9$#^]ال حيل لعني تـرى اهللا يعـصى        «: #، ومثل قوله    ]٦٨: األنعام
  .»فتطرف حىت تغري أو تنتقل
ا ما أذنـا  قوله ألن هل تصح ألجل الوالية اليت منكم له إىل: وأما قول السائل

بالتقدم للجهاد وقبض بعض املواد إال بشرط عدم الدعوة، وأن األمر مناط بنا، وأن           
وبقينا على األصل األصيل الـذي ال       : إىل قوله . تلك املواد تصري يف اجلهاد األكرب     

حوم حوله إذ إما متنا قطعية من وجوه عده منها أنه قد علم أن طريقها عند الزيدية             
وأدلة الدعوة مذكورة يف : إىل قوله.  شروطه، وهذا قد حصلممن تكاملت الدعوة

من مسع واعيتنا أهل البيت فلـم      «: #مواضعها من األصول لو مل يكن إال قوله         
pκ$&:  احلديث، وحنوه قوله تعاىل.. »جيبها  š‰r'̄≈ tƒ zƒÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θç7Š ÉftGó™$# ¬! ÉΑθ ß™§�=Ï9uρ 
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#sŒ Î) öΝ ä.$ tãyŠ^ باإلمجاع إال ما خصه الدليل من       #قائم مقام الرسول    واإلمام  .  إخل 
وألن اإلمام إمنا دعا األمة إىل اهللا تعـاىل لـصالح دينـها             . أمر النبوة، وحنو ذلك   

yϑ$&:  ودنياها، وهو معىن قوله    Ï9 öΝ à6‹ ÍŠøt ä† (̂]ومل يـدعهم ملنفعـة      ]٨٢: األعراف ،
  لنفسه، فكان الر   ألن : اىل وطاعتـه إىل قولـه     ا لدعاء اهللا تع   اد لدعوته وطاعته راد

املسألة ليست باجتهادية، بل قطعية فلهذا رتبوا عليها، ومن عـاداه فبقلبـه خمـط       
. الباغي هو من يعتقد أنه حمق واإلمام مبطل       : وقالوا. وبلسانه فاسق، وبيده حمارب   

  .إخل
 وأن لإلمـام    ،وحكوا اإلمجاع أن من منع إمام احلق من تناول واجب فسق          

اإلمجاع ممن يعتد به من فضالء علماء : ا، ومنهااحملرمني على غريه قطعاألخذ والقتل 
اإلسالم، وأهل املذهب الشريف املرتهني عن الزيغ والتحريف يف شام ومين، فـإم        

ا وحكموا ا حكم: إىل قوله. أمجعوا على إمامتنا ووضعوا فيها الرقومات واملؤلفات  
لألئمة األخيارا ال سبيل إىل نقضه وال وقع مثله قاطع.  

وجاوز قول من قال بالنصب واالختيار مبراحل وأسفار مع أم قد نصوا أن             
الدعوة والنصب مع الكمال حكمه حكم احلكم القطعي وال ينقض إال بقطعي، فما   

≈È≅t/ ß&أم يقـرون بالـسبق والفـضيلة       : ومنها. عدا مما بدا   |¡ΡM}$# 4’ n?tã  ÏµÅ¡øÿ tΡ 

×οu��ÅÁ t/^]إخل وهو كالم مفيد .. ]١٤: القيامة.  
ومن كالم اإلمام املهدي يف اإلمام املنصور جوابا على علماء الشام عن شأنه              
وقد بقي معنا الرجاء يف الولد العالمة عز اإلسالم حممد بن حيىي أبقاه اهللا، وعـسى           

إىل . أن جيعل اهللا يف سعيه الرشاد، وإذا قد صلح الشأن فالولد العالمة العزي نائبنـا        
وملا متت األمور بينهما    . فال أحد أخرب به منا يف ثباته ودينه وحزمه وعزمه         : ن قال أ
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 ٢٣ 

رجع اإلمام املنصور باهللا جلهاد األتراك، ومل يأخذ بيعة يومئذ، وأرسل بولده اإلمام             
املتوكل على اهللا حيىي بن حممد محيد الدين وأهله إىل مقام اإلمام املهدي جببل برط،               

نصور باهللا أوالد اإلمام املهدي، ولقد أخربين والدي رضي اهللا          ووصل إىل اإلمام امل   
عنه أنه مل يسمع مبثل ما كان بني اإلمامني من التواد العظيم، ورعايـة احلقـوق،                
واألخوة الصادقة، والتعاون البالغ املثمر، حىت أرسل كل منـهما أوالده إىل مقـام        

 حممد بن اإلمام املهدي، وتويف ، والقائد للجهاداآلخر، وقد كان حصار صنعاء أوالً    
بضواحي صنعاء أيام اجلهاد، وما ذلك إال ألن قصد اجلميع إرضاء اهللا تعاىل، وإقامة             
العدل، وإصالح البالد والعباد، ومن ترثية اإلمام املنصور باهللا لإلمام املهدي لـدين       

  :اهللا قوله
  مــصاب مينــع اجلفــن املنامــا

   
  وخطب عم من صـلى وصـاما        

ـ    )١(ابملوت شه    ا أهل البيت حق  
  

ـ         اومشس الفضل كهـال أو غالم  
   :إىل قوله  

  حليف العلم والتقـوى إذا مـا      
   

  طغى حبر الظالم ضحى وطامـا       
  سأنصر ما حييـت كتـاب رب        

  ي
  ومن يأبـاه نعرضـه احلـساما        

  ــصرب ــرب ف ــا األوالد ص   اا أيه
  

  عسى أن تـدركوا منـه املرامـا      
  ــىت ــافكــل ف    ســتدركه املناي

  
  ما تبقي علـى أحـد ذمامـا       و  

  
                                   

   :وقبله. إخل.. زبارة، وهو من حتريف احملرفني، وهو يف األصل ملوت، إمام أهل البيت كذا يف تاريخ )  ١(
  أعــــــاد لنــــــا بيــــــاض الــــــصبح لــــــيالً 

  
 .وحمـــــــق بعـــــــده البـــــــدر التمامـــــــا      

 .متت من املؤلف أيده اهللا تعاىل  
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 ٢٤ 

  ســالم اهللا يغــشاه خبــري  
  

ــا    ــه التزام ــف ب ــه حت   ورمحت
بن حيـىي    خط الوالد العالمة احلافظ أمحد       وهي جواب الترثية يف اإلمام نقلتها من        

العجري رضي اهللا عنهم، قال فيه هذه األبيات صدرها الصنو العالمة الزاهـد ذو              
بن أمري املؤمنني يف عنوان تعزية والده احلجة املناقب واحملامد كعبة املسترشدين حممد 

  :على األنام
ــم واألعــالم واإلســالما    عز املكارم والفـضائل والعلـى        والعل
  وابك الشريعة والسماحة والندى   

  
  وحماســن األخــالق واألقالمــا  

  واجر املدامع بالـدماء فمـا أرى        
  

  ا عليك وال يكـون مالمـا      حرج  
     هائـلٌ  فلقددها اإلسالم خطـب   

  
  كلم القلوب وأدهش األحالمـا      

  بدر األئمة قد ثـوى يف حلـده         
  

  ومالذ أهل الدين قـال سـالما        
  مشس عن اآلفاق قد أفلـت فمـا         

  
  يبغـي املـؤخر باحليـاة مقامـا      

  السابق الفضال حبـسن سـريرة       
  

  اوعبــادة امللــك اجلليــل متامــ  
  حياك قرب حل فيـه خـري مـن          

  
  يهدي األنام وينـصر األحكامـا       

  رمحــة اهللا الوســيعة والرضــاوب  
  

  خصت ثراك وكان ذاك دوامـا       
  :آخرها مث قال يف  

  وقــد فقــدت أحبتــه اإلمامــا    عالم تلـوم يـا هـذا عالمـا        
  افقد مات الذي يرجـى مـالذً      

  
  ليهدي واضـح النـهج األنامـا        

ـ          اويقفوا إثر مـن أحيـا علوم  
  

  ويظهر مذهب الزيـدي مقامـا       
  إمام الفضل أفـضل مـن حتلـى         

  
ــا حب   ــين اهلمام ــده أع ــة ج   لي

 حليف الـذكر مفخـر آل طـه         
  

ــساما   ــا ت ــدت مفاخره   إذا ع
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 ٢٥ 

  حبيب الـصاحلني فريـد فـضل      
  

  فإن مل ترتـضي قـال الـسالما         
  قفا إثـر الـذين بلـوا بغمـض          

  
  لفــضلهم ومــا بلغــوا مرامــا  

ـ          اوما هو بالـذي يـشكو زمان  
  

ــا   ــضائله تعام ــن ف ــامى ع   تع
  ــامجــزاك اهللا خــري ــن إم  ا م

  
   جـزا مـن أوىف الـذماما       خبري  

ــا    ــت فيه ــة حلل ــل ترب  وبل
  

  برمحته وقـال ادخـل سـالما        
 :وذكر بعد هذا  

وكانت وفاته رضوان اهللا عليه يف الساعة املباركة، وقت صالة اجلمعة لعلـه             
  .هـ١٣١٩تاسع عشر شهر رجب 

د رجعنا إىل كالم املنصور باهللا يف ترثيته لإلمام املهدي لدين اهللا، احلم          : مث قال 
 وجعل املوت حتفة األبرار وزلفة       وسلب حكمة وعدالً   هللا الذي وهب نعمة وفضالً    

للجوار، والصالة والسالم على من اختار الرفيق األعلى وعلى آله الفائزين بالقدح            
فإنه ورد إلينا ما شرقت منه      : املعلى ما صعد عمود اإلميان بصبح، فقيل جتلى وبعد        

لغضا يف أحناء الضلوع، وفاة من القـت عليـه          األجفان بالدموع واتقدت نريان ا    
اإلمامة شعاعها وتألقت عليه أجناس الفضائل وأنواعها فياله مـن خطـب عـم              

   شيعة الوصي وآله ومل يسع غري الصرب والرضـا    املتمسكني بصاحب الرسالة وخص 
مبا حكم به اخلالق وقضى واملوت حكم شامل فمن راحل ليومه، ومن مدعو لغده              

 خلف بعده أطواد العلم الشريف، وأنصار الدين احلنيـف، وأقمـار            ومل ميت من  
 وإبراهيم،  ، والقاسم ،حممد: أراد اإلمام م أوالد اإلمام األعالم     (املذهب الشريف   

فهو كاخلالد وإن أصبح يف الثرى وكاملقيم يف أهله وإن أصبح           )  واحلسن ،ويوسف
  .يف العراء 



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٢٦ 

علم والعمل، وحسن السرية، وخلوص     وكان اإلمام املنصور باهللا مبكان من ال      
السريرة على ج سلفه األئمة الكرام، الباذلني أنفسهم يف إحياء معـامل اإلسـالم،          
وأنزل اهللا به على األتراك سوط العذاب والوبال، وأذاقهم منه عظيم النكال، وسار             

  .سرية مرضية، وعدل يف الرعية، سالم اهللا على روحه الزكية
ما . نا أمده اهللا تعاىل باأللطاف وأيده باإلفضال واإلحتاف       ومن كالمه إىل والد   

الولد العالمة األرشد حممد بن منصور املؤيدي عمر اهللا حبميد سعيه أركـان            : مثاله
اإلسالم، وهد مبعاول وعظه وكماله أوتاد الطاغوت باللسان واألقالم، وحنيي حمياه           

، يف تلك األودية واجلبال،     بشريف السالم، واحلمد هللا على وجود املذكر من االل        
فقد أذنا لكم بفصل اخلصومات، والتحيل يف قطع الظالمات، وأما الضمان فـأمر             
البد منه لتنفيذ أحكام الشريعة، وقطع رواهش الضغائن الشنيعة، والعمدة التمسك           
بأهداب الكتاب والسنة، واعتماد أنظار األئمة املشهورين، اآلخذين علومهم مـن           

 يف جوابه على الشريف     $إىل آخر كالمه، ووجدت من كالمه       غري ذوي الظنة    
وإنك تعلم أيها الرئيس أن اليمن حمل اإلميان، كما أخرب بـه  : علي بن املثىن احلسيين  
، وإن مذهب أهل اليمن يف املذاهب األصولية   »اإلميان ميان «: سيد ولد عدنان بقوله   

ال يعتمدون فيها إال علـى      أعدل املذاهب، يف العدل والتوحيد، والوعد والوعيد،        
ضروريات املعقول، أو قطعيات املنقول، وكذلك يف املسائل الفروعية، مل تغتـرف            
أئمة املذاهب األربعة إال من حبار علم العترة الزكية، حىت نشأ اخلالف من خمرجي              

مذاهبهم، ونم البعري لسوء مراكبهمد.  
يدي أسالفنا مـن العتـرة      وأنك تعلم أن والية اليمن كانت بأ      : إىل أن قال  

الزكية، اليت هي بضعة من الذات النبوية، وكانوا يعملون بكتاب اهللا وسنة رسـول   
اهللا، ويأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر املخوف، ويقيمون احلدود والقصاص،          
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 ٢٧ 

وملـا  : إىل أن قال يف أحوال املفـسدين      . ويأخذون اخلراج بالعدل ال باإلختصاص    
 اليمن جاهروا اهللا بأنواع املعاصي، وزموا إليها الناس بـأطراف    أناخت ركائبهم يف  

النواصي، واشتهر الزنا واللواط، وصارا كاحلالل، وظهور اخلمر كاملاء الزالل، حىت        
فسدت الذرية، وجار الظلم يف الرعية، وارتفعت كلمـة اليهوديـة والنـصرانية،             

وخانات، وضـربت   وخربت قبور املسلمني احملرمات، وعمر بأحجارها جدرات        
وأما أسباب األخذ يف    : إىل أن قال  . قوانني ألخذ األموال، أجحفت باحلرام واحلالل     

  .إىل آخر خطابه. احملاكم فال حصر لطرقها
ولده اإلمام املتوكل علـى اهللا      .  سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة وألف     توفاه اهللا 

 .مشهده جرة حوث. حيىي بن حممد اآليت ذكره
 %رية احلسني بن اإلمام املنصور باهللا القاسـم بـن حممـد             ومن أعالم ذ  

بن حممد بـن    ألخ العالمة األوحد األجمد حممد      اآلخذين عنا قراءة وإجازة سيدي ا     
بن حيىي بن احلـسني بـن     بن إمساعيل بن مطهر بن إمساعيل        إمساعيل بن عبدالرمحن  

دان إبراهيم ويـونس    اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد، ومن أوالده الكرام الول         
  .وله أيضا الولدان حممد وعبدالوهاب. ومها ممن أخذ عنا واستجاز منا

  :الزلف
  فإياك والتفريق إيـاك إـم       -٨٤
  

  الوثقى فذوا الغي نـازع  هم العروة   
 :التحف  

%tÏ&: قال عـز مـن قائـل       ©! $# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# (#θãΒ$ s%r& nο4θ n=¢Á9 $# (#âθs?#uuρ 
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 ٢٨ 
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من سره أن حييا حيايت، وميوت ميتيت، ويدخل اجلنـة          «: #وقال الرسول   

وذريته الطاهرين، أئمة اهلدى، ومصابيح   اليت وعدين ريب، فليتول علي بن أيب طالب         
رواه )١ (»الدجا من بعدي، فإم لن خيرجوكم من باب اهلدى، إىل بـاب الـضاللة      

  .عبداهللا بن العباس رضي اهللا عنهما، فهذه صفام
واعلم أن اهللا عز وجل جعل خلف النبوة من أبناء نبيه يف أثىن عشر سـبطا،                

ن اهللا عز وجل أخرج من بـين إسـرائيل   إ: %قال اإلمام علي بن موسى الرضا  
ا، مث عد األثىن عشر من ولد إسرائيل        يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أثىن عشر سبطً       

صلوات اهللا عليه، وكذلك أخرج من ولد احلسن واحلسني عليهما السالم أثىن عشر          

                                   
نـصور بـاهللا    بـسنده إىل ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـهما، ورواه عنـه اإلمـام امل       $  اإلمام املرشد باهللا   رواه)  ١(

يف الشايف، ورواه أيضا بسنده إىل اإلمام املرشد باهللا بسنده إىل جعفر بـن حممـد عـن أبيـه عـن جـده            $  
من أحب أن حييا حيـايت  «: يقول# مسعت جدي رسول اهللا : عن احلسني بن علي عليهم السالم، قال      

ان الدين يف أسىن املطالـب   وأخرجه الباوردي وابن شاهني وابن مطني عن زياد بن مطرف، قال بره      ».. 
: روى أبو نعيم يف احللية والرافعي عـن ابـن عبـاس    : قال األسيوطي يف اجلامع الكبري: وأبو بكر بن مردويه 

 وليقتـد  ،من سره أن حييا حيايت وميوت ممايت ويسكن جنة عدن اليت وعدين ريب فليتول عليا وليتول وليـه   «
 فويل للمكذبني بفضلهم مـن  ، ورزقوا فهمي وعلمي،ن طينيت خلقوا م  ، فإم عتريت  ،بأهل بييت من بعدي   

ورواه الكنجـي والطـرباين عـن ابـن عبـاس      . » ال أنـاهلم اهللا عـز وجـل شـفاعيت         ، القاطعني فيهم صليت   ،أميت
 ورواه حممـد بـن سـليمان الكـويف صـاحب إمـام األئمـة        »وليقتد بأهل بييت من بعدي فإم عتـريت   «: بلفظ

ا عـن عمـران بـن    ، ورواه أيـض »واألخيـار مـن ذريـيت   «: بلفـظ % د بـن علـي   اهلادي إىل احلـق عـن حممـ     
 .انتهى لوامع األنوار للمؤلف. ، إخل»فليحب عليا وذريته فإم لن خيرجوكم«: احلصني بلفظ
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 ٢٩ 

أما : ا، مث عد ذلك اإلثين عشر من ولد احلسن واحلسني عليهما السالم، فقال             سبطً
سن بن علي عليهما السالم فانتشر منه ستة أبطن وهم بنو احلسن بن زيد بـن                احل

، وبنو عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن علي أمري          %احلسن بن علي أمري املؤمنني      
، وبنو  %، وبنو إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي أمري املؤمنني            %املؤمنني  

، وبنو داود بن احلسن بـن  %ني احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي أمري املؤمن   
، وبنو جعفر بن احلسن بن احلسن بن علي أمـري  %احلسن بن علي أمري املؤمنني   

 من هذه الستة األبطن، ال ينقطع عقبهم %، فعقب احلسن بن علي %املؤمنني 
بنو حممد بن علي بن احلسني بن علي        :  فقال %ا، مث عد ولد احلسني بن علي        أبد

، %بن علي أمري املـؤمنني      بنو عبداهللا بن علي بن احلسني        و ،%أمري املؤمنني   
، وبنو زيد بن علي بـن       %وبنو عمر بن علي بن احلسني بن علي أمري املؤمنني           

، وبنو احلسني بن علي بن احلسني بن علي أمري          %احلسني بن علي أمري املؤمنني      
فهـؤالء  ، %، وبنو علي بن علي بن احلسني بن علي أمري املؤمنني        %املؤمنني  

 ال ينقطع عقبهم إىل انقطاع التكليف، وهم مبرتلة         %ستة أبطن من ولد احلسني      
أسباط بين إسرائيل، وهم حجة اهللا على خلقه، وأمان أهل األرض من استيـصال              

  .عذابه
بـن   أمحد بن سليمان عن اإلمام علي        روى هذا األثر اإلمام املتوكل على اهللا      

 باهللا عبداهللا بن محزة يف الشايف مسندا إىل اإلمام  موسى الرضا، ورواه اإلمام املنصور    
، وروى اإلمام أمحد بن سليمان أنه روي عـن أمـري            %علي بن موسى الرضا     

أولنا حممد بن عبداهللا، وأوسطنا حممد بن عبداهللا، وآخرنا حممد بـن            : $املؤمنني  
 النفس  ، واألوسط حممد بن عبداهللا    #األول حممد ابن عبداهللا النيب      : قال. عبداهللا

  .انتهى. الزكية، واآلخر حممد بن عبداهللا املهدي
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 ٣٠ 

وإمام األمة وختام األئمة، وقائم الرمحة وامللحمة، مـأثورة أخبـاره           : قلت
مشهورة أنواره، وهو رأس األئمة، ونرباس الظلمة، وحتقيق أحواله يف كتب األئمة            

ار فيه متواترة، ، واألخب%وعلماء األمة كاإلمام زيد بن علي، والقاسم، واهلادي         
فإذا اطلع على كتابنا هذا أو بلغه إخواننا فنحن نسأله فواتح دعواته، ونوافح بركاته            
وصلوات اهللا على حممد وآله وعلى من جعله اهللا علما للساعة، عيـسى روح اهللا               

 .بن عبداهللا وسالمه وإعظامه وإكرامهويل اهللا املهدي لدين اهللا حممد وعلى 
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 ١

  :الزلف
٨٥-  وا إِ ذَهمام حيىي ظُ  صرِ الع بات١(ه(  

  
ـ  ا فَ هلَ   ـ  اللِي ق ـ و م نيمال الظَّ اقع  

  ٨٦-  وعاصراهلَ ه ي ثُ ادم فَ صلَ ت ه  
  

  وم ا هو  إال ف   ي الـسعادـ  ات   عال طَ
 :التحف  

( 
لى اهللا حيىي بن اإلمام املنصور باهللا حممد بن حيىي املتقدم           هو اإلمام املتوكل ع   

 .قبيل هذا
قام بعد وفاة أبيه سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة وألف، فجند اجلنود، وخفقت            
له الرايات وصفت البنود، ويف أيامه النعمة الكربى، واملنة العظمى، إخراجه األتراك            

  .مره ونواهيه يف أرض اليمن جاريةوإجالؤهم من اليمن، ويف هذا التاريخ أوا
  للمحسوس بالبصر فالوصف يقبح    وذا زمانك فـانظر يف حوادثـه      

 أمحد، وحممد، واحلسن، واحلسني، وعلي، واملطهر، وإبراهيم، وعبـداهللا،          :أوالده
 .والعباس، وإمساعيل، والقاسم، وحيىي، واحملسن، وعبدالرمحن

عصر لعدم الوقوف على التفصيل يف     ولنقتصر على هذا القدر يف أحوال إمام ال       
كثري مما ينبغي رمسه، وإن مكن اهللا من ذلك وقع حتريره إن شاء اهللا على التحقيـق                 

  .ذا احملل، اللهم احم به الدين، وأقم به شريعة سيد املرسلني آمني رب العاملني
استشهد اإلمام املتوكل على اهللا حيىي شهر ربيع الثاين سـنة سـبع وسـتني           

                                   
 وظبات وظبون بالـضم والكـسر وظـىب كهـدى،     أظبٍ: اجلمع.  كالثبة حد سيف أو سنان أو حنوه     الظبة)  ١(

 .متت من إمالء املؤلف أيده اهللا
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 ٢

ائة وألف، وقد جاوز الثمانني، أحسن اهللا تعاىل عـن اإلسـالم واملـسلمني              وثالمث
  .جزاءه

ويف ذلك اليوم استشهد جناله الطاهران العاملان احلسني واحملسن، وحفيد لـه            
طفل يف حجره احلسني بن احلسن، ووزيره القاضي عبداهللا العمري، واألمر يف شأنه        

  :كما قال
  مأل املسامع واألفـواه والبـصر         سل عنه أخرب به انظر إليـه جتـد       

 
ـ          ا، ا هـصور ودعا بعده اإلمام الناصر أمحد وحالفه النصر والظفر، وكان ليثً

ا، ترجتـف القلـوب     ا مصقع ا، وخطيب ا بارع ا، وعاملً ا جسور ا، ومقدام  غيور وبطالً
       ا، و هليبته، وترتعد األبطال لصولته، ومل يزل لسيفه شاهر ا حىت تويف يف    ألعدائه قاهر

شهر ربيع الثاين سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة وألف، وال يسع املقام اخلـوض فيمـا              
جرى يف أرض اليمن من عظائم الفنت، وفوادح احملن، كما قال السيد صارم الدين              

  :إخل..  وذا زمانك -بعد البيت السابق 
  وقد جرت فـنت فيـه مروعـة       

  
    واح والذخر س األر فَقضت على أن  

  :وأقول  
  ا وكفا أليدي البغي والبطـر     لطفً    فاهللا حيمي محى اإلسالم نـسأله     
ا ببحر احلديدة، حال حماولته إلنقاذ صاحب له        هذا وتويف حممد بن اإلمام حيىي غرقً      

سنة مخسني وثالمثائة وألف، وكانت له مهة عالية يف اإلصالح وإحياء العلم، ولـه              
لروض النضري، وغريه أحسن اهللا تعاىل مكافأته، ومن أبلـغ  طبع ا: آثار حسنة، منها  

  :املراثي ترثية أمحد شوقي املعروف بأمري الشعراء له
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 ٣

  مضى الدهر بابن إمـام الـيمن      
  

ــزمن   ــباب ال ــزين ش   وأودى ب
  :ومنها  

  وسيف الرسول وسيف الـوطن        فىت كامسه كـان سـيف اإللـه       
مىت صرت يا حبر غمد الـسيوف      

  
   الـسفن  وكنا عهـدناك غمـد      

  ظفـــرت جبـــوهرة فـــذة  
  

  من الـشرف العبقـري الـثمن        
  شــهيد املــروءة كــان البقيــع  

  
  أحق بـه مـن تـراب الـيمن          

 .إىل آخرها  
ومن أجنال اإلمام وأسباطه النجباء الكرام عبداهللا وحممد وأمحد واحملسن بـن            

ذين هؤالء من اآلخ  . حممد بن احملسن بن اإلمام وحيىي بن علي بن إبراهيم بن اإلمام           
  .عين قرآءة وإجازة

 
بن علي  ن أمحد   واهلادي هو اإلمام اهلادي لدين اهللا احلسن بن حيىي بن علي ب           

بن القاسم بن احلسن بن حممد بن أمحد بن احلسن بن زيد بن حممد بن أيب القاسـم        
  .% املؤيد بن اإلمام اهلادي إىل احلق علي بن املؤيد بن جربيل بن

 .بعد وفاة اإلمام املنصور باهللا حممد بن حيىي محيد الدين رضي اهللا عنهمقيامه 
 . سنة ثالث وأربعني وثالمثائة وألف:وفاته

قال ولده العالمة فخر أقطاب اإلسالم عبداهللا بن اإلمام فيما كتبه إيل من بيان     
 عنه يروي عن عـدة      وهو رضي اهللا  : طرق اإلمام ومؤلفاته يف إجازته لنا ما لفظه       

بـن القاسـم    م األعظم ذو املنهج السوي، حممد       اإلما: مشائخ كرام أعالم، منهم   
املهدي رضي اهللا عنه، وشيخ آل الرسول قطب أفالك العلوم وحبرها العميق عبداهللا             
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 ٤

بن أمحد امللقب مبشكاع املؤيدي رمحه اهللا، والقاضي العالمة حـافظ علـوم اآلل              
 الغاليب رمحه اهللا، والعالمة صفي الدين أمحـد بـن رزق            وحمبهم حممد بن عبداهللا   

السياين رمحه اهللا، وغريهم من علماء اآلل وشيعتهم الكرام، وقد مجع الوالد رضوان            
: إىل أن قـال . اهللا عليه غالب مروياته يف مؤلف مساه سبيل الرشاد يف طرق اإلسناد         

يتـه، مـن إجـازات      وقد أذن يل أمري املؤمنني أن أروي عنه مجيع ما تـصح روا            
  .ومؤلفات، ورسائل وجوابات

وله املسائل النافعة يف الفروع، والتحفـة العـسجدية يف علـم            : إىل أن قال  
الكالم، والفوائد التامة يف األصول والتهذيب، ومنية الراغب يف النحو، واألنـوار            

ألخبار، الصادعة يف علم املعاملة، واإلدراك يف املنطق، وحماسن األنظار فيما قيل يف ا            
وحاشية على التلخيص للقزويين، وحاشيتان على مقدمة ابن احلاجب، وموضوعات        
عدة يف األوراد واألصول واحلديث، والروض املستطاب يف احلكم، واملنهل الصايف           

  .يف علم العروض والقوايف، وغري ذلك، انتهى
 عبداهللا، وأمحد توفيا سـنة مخـس وسـبعني    : األعالم الربرة الكرام  : أوالده

وثالمثائة وألف، وتاج الدين تويف سنة ست وستني وثالمثائة وألف، وقاسم تـويف             
سنة مخس وستني وثالمثائة وألف، وعبدالعظيم تويف سنة إحدى وسبعني وثالمثائـة            
وألف، وعلي تويف سنة مثان وستني وثالمثائة وألف، وحسن تـويف سـنة مثـانني               

 اثنتني وستني وثالمثائة وألف مبكة      وثالمثائة وألف، وصالح تويف يف ذي احلجة سنة       
ون جبوار أم املؤمنني خدجية عليها الـسالم، وكنـا          جاملكرمة يف احلج، وقرب يف احلَ     

مترافقني يف أداء فريضة احلج، وكان من أولياء اهللا القانتني، وحممد تويف سنة تـسع        
  .ومخسني وثالمثائة وألف، رضي اهللا عنهم
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 ٥

  :ومن ترثييت له
ـ      مشلٍ ولكلِ    اا مـسمع  وت دأب ما زال داعي امل    يف األنـام م صعاد  

  فيه تشاركت اخلالئق عـن يـد      
  

ـ      ا مترعـا  وتنازعت للورد كأس  
  مل تغن عنه السابغات ومل يـدع        

  
  ـ   أمن ا وال حرم   ا يكـون منعـا م  

  لكنــهم فيمــا ســواه تفــاوتوا  
  

  شتان بني من استراث ومن سـعا        
  هذا له الزلفـى وهـذا ضـدها         

  
  ا يلقى هنـاك وال لعـا      ال دعدع   

 .إىل آخرها  
هذا وإىل زيد بن حممد السابق يف نسب اإلمام اهلادي ينتسب آل القامسي وآل      
احلمران كما سبق نسبهم يف سرية اإلمام احلسني املؤيدي وآل ستني، ومن أعالمهم         
املوىل العالمة العابد الويل عماد اإلسالم حيىي بن صالح ابن أمحد بن صالح بن حيىي              
بن علي بن حممد بن علي بن حممد بن حيىي بن حسن بن زيد بن حممـد بـن أيب                    

  .%القاسم بن اإلمام علي بن املؤيد 
تويف سنة مخس ومثانني وثالمثائة وألف، وهو ابن خال والدنا رضي اهللا عنهم،        
وهو من مشائخنا األعالم، أخذت عنه قراءة يف شرح التجريد والروض النـضري،             

شيخ اإلسالم حممد : ، وإجازة عامة، وهو يروي عن مشائخه، منهموالبيان، وغريها 
بن عبداهللا الغاليب رضي اهللا عنهم، وأروي عنه اخلرب املسلسل بعد الصلوات اخلمس             

عدهن يف يده شيخه املذكور، بسنده املتـصل إىل اإلمـام           : عدهن يف يدي، وقال   
           موع الشريف، وقـد    األعظم زيد بن علي عن آبائه صلوات اهللا عليهم كما يف ا

جرت له كرامة كربى، وذلك أنه أصابه الفاجل فبقي ال يستطيع النطق حبرف واحد              
إال إذا حان وقت الصالة فيقرأ الفاحتة وسورة اإلخالص، وبعد الصالة ال يـتمكن              
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 ٦

من لفظة، وال حىت اإلشارة إىل شيء، على هذه احلال مدة سنتني، حىت تويف رضي               
  .اهللا تعاىل عنه
ألبيات املشهورة بضحيان آل زيد املار ذكرهم، وآل علي بن احلـسني    ومن ا 

ابن اإلمام عز الدين بن احلسن، وآل صالح بن احلسن بن اإلمام علي بـن املؤيـد       
، ومن ذريته آل العنثري، وقد مر ذكر نسبهم يف سرية اإلمام املهدي حممد بن     %

منهم السيد العالمة بـدر  القاسم احلوثي عليهما السالم، وآل فايع، وآل الصعدي،       
اإلسالم حممد بن حيىي بن أمحد بن علي بن أمحد بن حممد بـن صـالح امللقـب                  

بن أمحد بن اهلادي بن صالح بن احلسن بـن           الصعدي بن أمحد بن صالح بن حيىي      
، تويف سنة ألف وثالمثائة وإحدى ومخسني رضـي اهللا          %اإلمام علي بن املؤيد     

  .عنه
مة فخر اإلسالم عبداهللا بن عبداهللا بن حيىي بـن          وآل عوض منهم السيد العال    

عبداهللا بن حيىي بن صالح امللقب الصعدي، تويف سنة مخس وستني وثالمثائة وألف،             
رضي اهللا عنه، وآل شرويد منهم السيد العالمة مجال العترة األعالم علي بن قاسم              

ـ                 د بـن   بن أمحد بن حيىي بن صالح بن حممد بن صالح بن أمحد بن حممد بن أمح
حسن بن علي بن أمحد امللقب طالب اخلري بن احلسن بن علي بن صالح بن احلسن                

، تويف سنة مثان ومخسني وثالمثائة وألف رضـي اهللا          %بن اإلمام علي بن املؤيد      
تعاىل عنه، وهم أبيات كثرية، وهذه األبيات الثالثة هي املشهورة يف األصل كمـا              

هلجرة اخلامسة هجرة ضحيان وهـم ثالثـة        قال يف تعداد هجر آل حيىي بن حيىي ا        
آل علي بن احلسني بن عز الدين بن احلسن، وآل صالح بن احلسن بن علي               : بطون

  .إخل... بن املؤيد، وآل زيد بن حممد بن أيب القاسم بن علي بن املؤيد 
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 ٧

 وكان من أعظم أنصار اإلمام اهلادي السيد العالمة املفضال شرف اآلل            نعم،
بن حيىي بن    امللقب عدالن بن حيىي بن حممد         بن قاسم بن حسني    احلسن بن احلسني  

عز الدين بن احلسن بن صالح بن علي بن احلسني بن اإلمام عز الدين بن احلـسن                 
، تويف بشهارة سنة تسع وعشرين وثالمثائة وألف، وولده العالمة األكمل عز            %

المثائـة وألـف    الدين بن احلسن، تويف بصنعاء حال املعاجلة سنة إحدى وستني وث          
 .رضي اهللا عنهم

ستكمال، وهذه جوامع أنسام والبقية يرجع إليهـا واهللا         وال يسع احلال اال   
 .ويل التوفيق

 
  :الزلف

٨٧-  ويلَعم ا قَ  مأْ انَ كَ د  و هكَ و ائن  
  

  عانِ صــلَّ جــهانحبا ســنروصمــ  
 :التحف  

، وقد صحت لنا حبمد اهللا      %ة  إىل هنا انتهى ما أردنا ذكره من سري األئم        
 ا وإجازة يف مؤلفات أهل البيت الكرام، وغريهم من علماء اإلسالم، يف            الطرق مساع

علمي املعقول واملنقول، عن شيخي والدي العالمة العامل شيخ آل حممد، وواسطة            
عقدهم املنضد، حممد بن منصور بن أمحد اليحيوي املؤيدي رضي اهللا عنهم، وجزاه        

زاء، تويف يوم اخلميس يف عاشر مجادى األوىل سنة ستني وثالمثائة وألف،            أفضل اجل 
عن مخس وسبعني سنة، قربه قبلي صعدة، وممن رثاه اإلمام املتوكل على اهللا حيىي بن         

  :حممد محيد الدين بقوله
  أىب الدهر إال أن تصول قعامشـه      

   
  وتفترس األعالم منـا ضـراغمه       

  فيأيت خبطب بعد خطب بقطرنـا       
  

ــهف   ــه جنــده وائم ــزع من   يف
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 ٨

  وكم جار يف أحكامه وخطوبـه     
  

  ومل تتصف بالعدل فينا حماكمـه       
ـ         افجاء مبا صك املـسامع رازي  

  
      ـ بطود عظـيم ال ت هدعائمـه  د   

  من اآلل أهل الفضل والعلم سيد       
  

  عظيم لـدينا قـدره وعزائمـه        
  حممد املفضال من جـل عمـره        

  
  قَتى لنيل األجر فـاهللا رامحـه      ض  

      ا يزينـه  وكان من األعالم قـدر  
  

  خالل من الفضل العظيم تالئمـه       
  وما رزؤه إال علـى الكـل إنـه          

  
  عظيم وحيد ال تعـد مكارمـه        

ــد   ــوم اآلل آل حمم ــه يف عل   ل
  

  مكان علي مل جند مـن يزامحـه         
  سقى تربه وبل مـن اهللا صـيب         

  
  فإن فقيد اليوم يف الوقـت عاملـه         

الم كما أشرت إىل ذلك يف النسيم احملمدي، ومـن          إىل آخره، ورثاه كثري من األع       
  :ترثييت له

  ا أي شـجو أثرتـه     لك اهللا رزءً  
   

  وأي أسى قد هام باحلزن هائمـه        
  :ومنها  

  دعاك إىل ظـل ظليـل ومـرتل       
   

  أهيل وروض بامسـات كمائمـه       
  فعصمتنا باهللا يف كـل كـارث        

  
  وما خاب من رب الربية عاصمه       

  سالم على الروح املطهـرة الـيت        
  

  عليها من الرمحن تترى مرامحـه       
  ا لترب ضم صـفوة أمحـد      وسقي  

  
  وال برحت بالروح مي غمائمه      

وهو ممن أخذ عن والدنا اإلمام األعظم املهدي لدين اهللا أمري املؤمنني حممـد بـن                  
، هاجر من ضحيان إىل جبل برط يف أيام اإلمام، بعد أن خرج             $القاسم احلسيين   

حممد، وإبـراهيم،   : اءته هو واألخوال أوالد اإلمام األعالم     من صنعاء، وكانت قر   
  .والقاسم، ويوسف رضي اهللا عنهم، وأعاد من بركام
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 ٩

:  هذا واعلم أنا ال نعتمد يف الدين، على شيء من طرق املضلني، لقوله تعاىل             
﴿Ÿωuρ (# þθ ãΖ x. ö�s? ’ n<Î) tÏ% ©!$# (#θ ßϑ n= sß ﴾]وقوله تعاىل  ]١١٣: هود ، :&βÎ) óΟä. u!% ỳ 7, Å™$sù :* t6t⊥Î/ 

(#þθãΨ̈�t6tGsù^]وغريها من األدلة الصحيحة، وقد أوضحنا اختيارنا لـذلك          ]٦: احلجرات ،
ا على بعض طلبـة     إيضاح الداللة يف حتقيق العدالة، جواب     : بدليله يف الرسالة املسماة   

فنـا  إنه ليشق علينا ما وق: العلم كثر اهللا سوادهم، وأقول واهللا تعاىل سائل كل قائل  
عليه من مباينة كثري للمنهج القومي، وعدوهلم عن الصراط املستقيم، وقد انصدعت            
على هذا األسلوب طائفة، واشتدت من متأخريهم املكاشفة واإلحنراف، والبعد عن           
اإلنصاف، مع الزهو واخليالء والتفيهق والتبجح، ولو أدركهم األئمة اهلداة كإمـام     

 اجليل والديلم الناصر للحق، أو اإلمام املتوكل على         اليمن اهلادي إىل احلق، أو إمام     
اهللا أمحد بن سليمان، أو اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة، أو غريهم من أعـالم         
اهلدى رضوان اهللا عليهم، النافني عن الدين حتريف الغالني وانتحال املبطلني، هلتكوا            

 كثري من سلفهم املتقدمني،     أستارهم، وكشفوا عوارهم، فإم أضر على الدين من       
وقد فارقتهم عصابة احملقني، وإن مل يكن هلم مهم السابقني، مع ابـتالئهم بفـساد               

الزمن، وغلبة أهل الفنت، ولعمر اهللا لقد أصبحنا يف زمان كما قال أمـري املـؤمنني           
  .القائل فيه باحلق قليل: $

  م قولـه    الذين صدق فيه-ا من املتقشفني ومن أعجب البدع أن كثري$ :
 يعد اخلوض فيما هذا حاله مما ال يعين، وليته          -،  »يقول أعتزل البدع، وفيها وقع    «

 على  #مييز بني ما يعين، وما ال يعين، أيها املتقشف لو جرى الكتاب والرسول              
  مذهبك يف التصون، هل كان يتميز موحد من ملحد، أو حمق من مبطل؟

سنة الرسل املطهرين صلوات اهللا أمل تسمع ما يف الكتاب املبني، وعلى أل



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ١٠ 

š∅Ïè﴿: عليهم أمجيعن؟ ä9 tÏ% ©! $# (#ρã�xÿ Ÿ2 .ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ 

 |¤ŠÏãuρ Ç ö/$# zΟtƒö� tΒ 4 y7Ï9≡sŒ $yϑÎ/ (#θ |Átã (#θçΡ%Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω 
šχöθyδ$uΖ oK tƒ  tã 9� x6Ψ•Β çνθè=yèsù 4 š[ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθè=yèøÿ tƒ^]٧٩ -٧٨: املائدة[، 

&$ pκš‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ#u ¨βÎ) #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Í‘$t6ômF{$# Èβ$t7 ÷δ”�9 $#uρ tβθè=ä.ù'u‹ s9 tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$̈Ψ9 $# 

È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ šχρ‘‰ ÝÁtƒuρ  tã È≅‹ Î6y™ «!$# 3̂]٣٤: التوبة[.  
دة هللا ولو على األنفـس والوالـدين        أمل تسمع األمر بالقيام بالقسط والشها     

: ؟ فإن قلت   والتعديل بإمجاع طوائف املسلمني    واألقربني، وألي شيء وضع اجلرح    
فهل بغري موجبه قلنا؟ لكن اادلة عن علمـاء         : قلنا. إمنا أحترج عن غري املستحقني    

السوء املضلني مبا ورد من النهي عن أعراض العلماء العاملني، مـن لـبس احلـق                
Ÿωuρ öΑ&طل،  بالبا Ï‰≈ pg éB Ç tã šÏ% ©!$# tβθçΡ$ tFøƒs† öΝ æη|¡àÿΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω �=Ïtä†  tΒ tβ% x. $ ºΡ#§θyz 

$ VϑŠÏOr&^]ــساء óΟçFΡ&، ]١٠٧: النـــ r'̄≈ yδ Ï Iωàσ̄≈ yδ óΟçFø9y‰≈ y_ öΝ åκ ÷]tã ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $#  yϑ sù 

ãΑ Ï‰≈yfãƒ ©!$# öΝ åκ ÷] tã uΘ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# Π r&  ¨Β ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκö� n=tã WξŠÅ2uρ^]١٠٩: النساء[.  
يا هللا بدأ اإلسالم غريبا، واجلاهلية األخرى شر من اجلاهلية ا وسيعود غريب

والذي يعلم السر وأخفى إنه ليسوونا أي خلل يف جناب أقصى : األوىل، وأقول
 -ملعبودا وحق-مبقدار مكانتهم من العلم، وإنه علماء األمة، ولعلنا حبمد اهللا أعرف 

ال خيفى علينا أن اإلعراض،  عن األعراض، والصمت واإلدهان أسلم لدنيانا، وأبقى 
لعرضنا، وأبعد عن تطرق نفثات سفهاء األحالم، وبادرات جهالء األنام، ولكن 

$&: كيف السبيل واهللا عز وجل يقول pκš‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ#u (#θ çΡθä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$ Î/ 
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 ١١ 

u!#y‰pκ à− ¬! öθs9 uρ #’n?tã öΝ ä3 Å¡àÿΡr& Íρ r& Èøy‰Ï9≡uθø9 $# tÎ/t� ø%F{$# uρ 4^]فحق اهللا أعظم، ]١٣٥: النساء ،
وأمره املقدم، وإن جمته األمساع، ونفرت عنه الطباع، فلسنا حبمد اهللا نبايل بعد 
امتثال أمره، والوقوف حتت حكمه، بقالة املتقولني، وقعقعة املتحزبني، الذين 

ن يف دين اهللا الرجال، فيميلون م من ميني إىل مشال، ال سيما هذه الطائفة يقلدو
ا باتباع الدليل ولو من الزائغني، الذين صار لديهم من خالف احلق، وأهله موسوم

كانوا يسمعون أو يعقلون لعلموا أوال أن املعترب إتباع احلق املأخوذ على اخللق، ال 
ني، وأن لزوم مجاعة احلق والكون معهم هو فرض اهللا املشاقة واتباع غري سبيل املؤمن

θ#)&املتعني،  à) ®?$# ©!$# (#θçΡθä.uρ yìtΒ šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 θßϑ#)&، ]١١٩: التوبة[^#$ ÅÁtGôã$#uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# 

$ Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% §� xÿs? 4̂]١٠٣: آل عمران[ ،&¨βÎ) tÏ% ©! $# (#θè% §� sù öΝ åκs]ƒÏŠ (#θçΡ%x. uρ $ Yèu‹ Ï© |Mó¡©9 

öΝ åκ ÷]ÏΒ ’ Îû > óx« 4̂]واهللا عز وجل يقول]١٥٩: األنعام ، : ﴿(#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# 

’ Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ (̂]٥٩: النساء[ ،&#sŒ Î)uρ öΝ èδu !%ỳ Ö� øΒr& z ÏiΒ Ç øΒF{$# Íρ r& Å∃öθ y‚ø9$# (#θãã#sŒ r& 

 ÏµÎ/ ( öθs9 uρ çνρ–Šu‘ ’n< Î) ÉΑθ ß™§�9 $# #†n< Î)uρ ’ Í<'ρ é& Ì� øΒ F{$# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµyϑ Î=yès9 tÏ% ©!$# … çµtΡθäÜÎ7 /Ζ oKó¡o„ öΝ åκ ÷]ÏΒ 3̂ 
%tÏ&، ]٨٣: النساء[ ©! $# tβθ ãèÏϑtFó¡o„ tΑ öθs) ø9$# tβθ ãèÎ6−Fu‹ sù ÿ…çµ uΖ|¡ômr& 4̂]١٨: الزمر[.  

إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي         «: #ويقول الرسول   
 اخلرب املروي يف داواوين اإلسالم، عن بضع وعشرين صحابيا،          ،»كتاب اهللا وعتريت  

املعلومة، إمنا ى اهللا ورسوله  ، وغريها من األخبار»أهل بييت فيكم كسفينة نوح«و 
 عن اتباع الباطل، والرجوع إىل من مل يأمر اهللا بالرجوع إليه، والطاعة ملن مل               #

اء، وحمبة الترؤس، واإلخالد إىل الدنيا،      جيعل اهللا له والية من الظاملني، ومتابعة األهو       
وبيع اآلخرة باألوىل، كما علم من حال هؤالء املضلني، الذين ال يفقهون اخلطاب،             
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 ١٢ 

  .ا بني خطأ وصوابوال يفهمون فرقً
  ومن البلية عـذل مـن ال يرعـوي        

  
  عن غيه وخطـاب مـن ال يفهـم          

ا وضالهلا مثـرات،    وتاهللا لقد غرست يف صدور املتمردين شجرات، جيتىن من زيغه           
وهللا حكمة بالغة، وربنا الرمحن املستعان على ما يصفون، فهذا الذي يلزمنا وندين             
اهللا به من البيان، واخلروج عن عهدة الكتمان موجها إىل ذوي العرفان، وأما غريهم   

  .سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني: فنقول هلم
sŒ$yϑ#&: إذا عرفت هذا فاعلم أن اهللا جل جالله قال         sù y‰÷è t/ Èd, ysø9 $# �ωÎ) ã≅≈ n=�Ò9 $# 

افترقت أمة أخي موسى إىل إحدى وسـبعني    «: #،  وقال الرسول     ]٣٢يونس  [̂)
فرقة منها فرقة ناجية، والباقون يف النار، وافترقت أمة أخي عيسى إىل اثنتني وسبعني            

رقـة،  فرقة، منها فرقة ناجية والباقون يف النار، وستفترق أميت إىل ثالث وسبعني ف            
، وهذا اخلرب متلقى بالقبول، فكالم من شـكك         »منها فرقة ناجية والباقون يف النار     

ما وحده مـن    «: فيه غري مقبول، وقال وصيه علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه           
كيفه، وال حقيقته أصاب من مثله، وال إياه عىن من شبهه، وال صمده من أشار إليه     

لوم بني األمة، مث إنه معلوم بضروريات العقـول،   ، وغري ذلك مما هو مع     )١ (»وتومهه
ô&: عدم صدق املتناقضات وما إليه تؤول، وقد قال جـل ذكـره            yϑ sù ãΝ n=øßr&  £ϑ ÏΒ 

z>x‹Ÿ2 ’ n?tã «!$# z>¤‹x.uρ É− ô‰Å_Á9$$ Î/ øŒ Î) ÿ… çν u!% ỳ 4 }§ øŠs9 r& ’Îû zΟ̈Ψyγ y_ “Yθ ÷VtΒ 

tÌ� Ïÿ≈s3 ù=Ïj9^]كلها ناجية على اختالف أهوائها،     ، فكيف تكون هذه الفرق      ]٣٢: الزمر

                                   
 .)٨٦(خطبة رقم :  ج البالغة ) ١(
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 ١٣ 

Èθs9uρ yìt7&وتبائن آرائها؟    ©?$# ‘, ysø9 $# öΝ èδu !#uθ ÷δr& ÏN y‰|¡xÿ s9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ ^]املؤمنون :

٧١[ .  
وقد أوضح هلم الدليل، وأج هلم السبيل، مبا ركب فيهم من العقول، وأتاهم 

ق فيما هذا حاله إال به الرسول، فلم يكن خالف من خالف، وشقاق من شاق
 ينههم عن إخالال مبا كلفه اهللا من معرفته، أو عنادا ملا احتج به عليه من حجته، أمل

β¨&: كتفاء بالظن فيما ال بد فيه من اليقني ؟ قال جل ذكرهالتفرق يف الدين، واال r&uρ 

#x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u�ÅÀ $VϑŠ É)tGó¡ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨?$$ sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# s− §�xÿtG sù öΝ ä3 Î/  tã Ï&Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ 

Ν ä38¢¹uρ Ïµ Î/ öΝà6̄=yè s9 tβθ à) −Gs?^]وقال عز قائال،]١٥٣: األنعام  :&tíu�Ÿ° Ν ä3 s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# 

$tΒ 4œ»uρ Ïµ Î/ % [nθçΡ ü“Ï% ©! $#uρ !$ uΖøŠ ym÷ρ r& y7ø‹ s9 Î) $ tΒuρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµ Î/ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïãuρ ( ÷β r& 

(#θ ãΚŠ Ï%r& tÏe$! $# Ÿωuρ (#θè% §� xÿ tGs? ÏµŠÏù^]وقال تعاىل]١٣: الشورى ، :&¨βÎ) tÏ% ©! $# (#θè% §� sù öΝ åκs]ƒÏŠ 

(#θ çΡ% x.uρ $Yè u‹Ï© |Mó¡©9 öΝ åκ ÷]ÏΒ ’Îû >óx« 4̂]وقال جل وعال ]١٥٩: األنعام ،&Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? 

tÏ% ©! $%x. (#θ è%§� xÿ s? (#θ àÿ n=tF÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èεu!% ỳ àM≈ oΨÉi�t6ø9 $# 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã^] آل

  .]١٠٥: عمران
z&: وقال تعاىل يف الزجر لعباده عن التقوالت عليه بغري علـم          ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ 

ãΑ Ï‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Î�ö�tóÎ/ 5Οù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tG Ï. 9��ÏΖ •Β ∩∇∪ u’ÎΤ$rO Ïµ Ïÿ ôÜÏã ¨≅ ÅÒã‹ Ï9  tã È≅‹ Î6y™ 

«!$# ( … çµs9 ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ó“÷“ Åz ( … çµ à)ƒÉ‹ çΡuρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# z>#x‹tã È,ƒÍ� ptø: ، وقال  ]٩ -٨: احلج[ ^#$
ــاىل (βÎ&: تع uρ ôìÏÜè? u�sYò2r&  tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ �=ÅÒ ãƒ  tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4 βÎ) tβθãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) 

£ ©à9 $# ÷βÎ)uρ öΝ èδ �ωÎ) tβθ ß¹ã� øƒs†^] وقال عز وجل   ]١١٦: األنعـام ، :&$tΒ uρ ßìÎ7 −G tƒ óΟèδç�sYø.r& �ωÎ) 
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 ١٤ 

$‡Ζ sß 4 ¨βÎ) £ ©à9$# Ÿω Í_øó ãƒ z ÏΒ Èd, pt ø: $# $º↔ ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©!$# 7ΛÎ=tæ $ yϑ Î/ tβθ è=yèøÿ tƒ^] وقـال   ]٣٦: يـونس
ö≅t/ (#θç/¤‹x. $yϑ&: سبحانه Î/ óΟs9 (#θäÜŠ Ïtä† Ïµ Ïϑ ù=ÏèÎ/ $£ϑ s9uρ öΝ Íκ ÌEù'tƒ … ã&é#ƒÍρù's? 4 y7Ï9≡x‹x. z>¤‹x. tÏ% ©! $# 

 ÏΒ óΟÎγ Î=ö6s% ( ö� ÝàΡ$$ sù y#ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É)≈ tã šÏϑ Î=≈©à9 β÷& :، وقال تعـاىل   ]٣٩: يونس[^#$ Î) 

Ν à2y‰Ζ Ïã  ÏiΒ ¤≈sÜù=ß™ !#x‹≈ pκÍ5 4 šχθ ä9θ à) s?r& ’ n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷ès?^] وغري  ]٦٨: يـونس ،
ρr& (#θ÷&اخللق، وأرشدهم به إىل احلـق،       ذلك مما احتج اهللا به على        ä9θ à) s? öθs9 !$̄Ρ r& tΑ Ì“Ρé& 

$ uΖøŠ n=tã Ü=≈ tFÅ3 ø9 $# !$ ¨Ζä3 s9 3“y‰÷δr& öΝ åκ÷] ÏΒ 4 ô‰ s) sù Ν à2u!% ỳ ×πoΨÍh‹ t/  ÏiΒ öΝ à6În/§‘ “Y‰èδuρ ×πyϑ ômu‘uρ 4 
ô yϑ sù ÞΟn=øßr&  £ϑ ÏΒ z>¤‹x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# t∃y‰|¹uρ $pκ ÷]tã 3 “Ì“ ôfuΖy™ tÏ% ©! $# tβθèù Ï‰óÁ tƒ ô tã 

$ uΖÏG≈ tƒ#u uþθß™ É>#x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθ èùÏ‰óÁ tƒ^]١٥٧: األنعام[.  
وقد طرحت هذه الفرق حجة اهللا الكربى عليها، وهي العقول اليت ميز اهللا 

ا، فأهلمها فجورها وتقواها، فمنهم من شبه اهللا خبلقه، ومنهم  بينها وبني البهائم
ء مع اهللا، ولو شاها لشاركها فيما ألجله قضت العقول حبدوثها، من أثبت قدما

واستدلت به على موجدها، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا، وقد قال تعاىل 
ا للمثل، بطريق الكناية أو جماز الزيادة، يف الذكر املنرينفي :&}§øŠ s9 Ïµ Î=÷W Ïϑx. Öï† x« ( 

uθèδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9 ، وقال تعاىل فيما أفاد عموم السلب من ]١١: الشورى[^ #$
‘�ω çµà2Í&: اإلخبار ô‰è? ã�≈|Áö/F{$# uθèδuρ à8Í‘ ô‰ãƒ t�≈ |Á ö/F{$# ( uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç��Î6sƒ ø: : األنعام[^ #$

öΝ&: ، وقال تعاىل]١٠٣ s9 uρ  ä3 tƒ … ã&©! #·θàÿ à2 7‰ymr&^]فاحنط صاحب هذه ]٤: اإلخالص ،
رة التوحيد، وتفكر يف خالقه وهو ال يعرف ماهية نفسه وتركيب املقالة عن دائ

حقائقه اليت هي خملوقة موضوعة مقدرة مصنوعة، وكيف يطمح جبهله إىل التفكر 
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 ١٥ 

≅Ÿ&: يف رب العاملني املتعايل جبالل العزة والعظمة عن املخلوقني ÏGè% ß≈|¡Ρ M}$# !$ tΒ 

…çν t�xÿ ø.r& ∩⊇∠∪ ôÏΒ Äd“r& >ó x« …çµ s) n=yz ∩⊇∇∪ ÏΒ >π xÿ ôÜœΡ …çµ s) n=yz … çνu‘ £‰s)sù ∩⊇∪ §ΝèO Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# … çνu�œ£o„ 

∩⊄⊃∪ §Ν èO … çµs?$ tΒr& … çνu�y9ø%r'sù ∩⊄⊇∪ §ΝèO #sŒ Î) u !$x© …çν u�|³Σr& ∩⊄⊄∪ �ξx. $£ϑ s9 ÇÙø) tƒ !$ tΒ … çνz� s∆r& ∩⊄⊂∪ Ì� ÝàΖu‹ ù=sù 

ß≈ |¡ΡM}$# 4’n< Î) ÿÏµ ÏΒ$ yèsÛ ∩⊄⊆∪ $ ¯Ρr& $uΖ ö;t7 |¹ u!$ yϑ ø9 $# ${7 |¹ ∩⊄∈∪ §Ν èO $uΖ ø)s) x© uÚö‘ F{$# $ y)x©^]عبس :

 سبحان اهللا امللك احلق املبني، ما أوضح آياته وأصرح بيناته، وأبلغ نعمائه ]٢٦ -١٧
  .وأسبغ آالئه
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 ١

 
اعلم أن بعض أهل العربية حيكمون على أدوات العموم إذا كانت يف حيـز              
النفي بسلب العموم، أي توجه النفي إىل الشمول وإثبات بعض األفراد وحيملـون             

ª!$#uρ Ÿω �=Ït&: حنو قوله تعاىل   ä† ¨≅ ä. 5Α$tFøƒèΧ A‘θ ã‚sù^]ممـا انتقـضت بـه       ]٢٣: احلديد 
ام الدليل اخلارجي، وهلم يف ذلك كالم معروف،        القاعدة على خالف األغلب، لقي    

 يف قول   -وقاعدم هذه فيها نزاع طويل، وقد قال سيبويه والشلوبني وابن مالك            
رفع كل  : وقال سيبويه .  ال فرق بني نصب كل ورفعه      -:كله مل أصنع    : أيب النجم 

 قـبح   قبيح، مثله يف غري الشعر، إذ النصب ال يكسر النظم، وال خيل املعىن، ووجه             
 للعمل، وقطعه عنه بالرفع، على أنه يف        - وهو هنا أصنع     -الرفع أن فيه يئة العامل      

كثري من موارده يؤخذ العموم من العلة، لتعليق احلكم على الوصف فـال وجـه               
  يف استدالله بنحـو      $لالنتقاد على اإلمام األعظم املنصور باهللا عبداهللا بن محزة          

‘�ω çµà2Í&: قوله تعاىل  ô‰è? ã�≈|Á ö/F{$# ^] على عموم السلب، وقد أريناك    ]١٠٣: األنعـام 
خالف القوم وهو مستوىف يف مظانه من البيان مع أن اآلية وردت للتمـدح فلـو                
خصت بعض األحوال ال نتقض التمدح، مث إن اإلمام من ال يشق لـه غبـار، وال           

عريب فهو لـسانه،    يلحق له آثار، إمام العلوم، وتيار املنطوق واملفهوم، أما اللسان ال          
  .وذلك امليدان ميدانه، وعند جهينة اخلرب اليقني

  عليم رست للعلم يف أرض صدره     
  

  فجبال جبال األرض يف جنبها قُ       
  :وال حيسن بنا أن نقول يف حقه إال ما قال يف نفسه  

  كالدر يف أصداف حبـر زاخـر         وأنا ابن معتلج البطـاح تـضمين      
  ينشق عـين ركنـها وحطيمهـا     

  
  اجلفن يفتح عن سواد النـاظر     ك  

  



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٢

  كجباهلا شريف ومثـل سـهوهلا     
  

  خلقي ومثل املرهفات خـواطري      
          ومل نرد التعريف حبقه فهو أجل من أن يعف، وصفات ضوء الـشمس تـذهب       ر

  .باطال
  : وإمنا هو من باب قوله

ــامي ــا     ا مل يــزدن معرفــة أس ــذة ذكرناهـ ــا لـ   وإمنـ
 عند دره، هذا وقد أرشدنا ذو العزة القاهرة، هم عند حبره، وخزفهمفما يكون وشلُ

والعظمة الباهرة إىل النظر يف عجائب مصنوعاته، وغرائب مبتدعاته اليت حارت فيها 
,βÎ) ’Îû È¨&: العقول مثل قوله عز وجل ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$yγ ¨Ψ9$#uρ 

Å7ù=àÿ ø9 $#uρ ÉL ©9$# “Ì� øgrB ’Îû Ì�óst7 ø9$# $ yϑ Î/ ßìxÿΖtƒ }̈ $̈Ζ9$# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $#  ÏΒ & !$̈Β 

$uŠ ômr'sù ÏµÎ/ uÚö‘F{$# y‰÷è t/ $ pκÌE öθtΒ £]t/uρ $ pκ�Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 7π−/!#yŠ É#ƒÎ�óÇs? uρ Ëx≈ tƒÌh�9 $# É>$ ys¡¡9$#uρ 

Ì� ¤‚|¡ßϑ ø9 $# t÷t/ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ^]ومنهم من دخل ]١٦٤: البقرة ،
يف ضالل اجلرب والظلمة، ونبذ العدل واحلكمة، وزاغ عن اهلدى والرمحة، وقد قرع 

y‰Îγ&: مسعه قوله تعاىل x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθ èδ èπs3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù=Ïèø9 $# $ Jϑ Í← !$s% 

ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟŠ Å6y⇔ ø9$#^]وقوله تعاىل]١٨: آل عمران ،: &$ tΒ uρ ª!$# 

ß‰ƒÌ� ãƒ $ Vϑù=àß tÏΗs>≈ yèù=Ïj9^]١٠٨: آل عمرا[، &$ tΒ uρ ª!$# ß‰ƒÌ� ãƒ $Vϑù=àß ÏŠ$t7 Ïèù=Ïj9^]٣١: غافر[ ،
&ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ$|¡xÿ ø9 �Ÿωuρ 4yÌö&، ]٢٠٥: البقرة[ ^#$ tƒ ÍνÏŠ$ t7ÏèÏ9 t�øÿ ä3 ø9$# (̂]٧: زمرال[.  

بل أراده وشاءه وخلقه وارتضاه فأبطلوا حجة اهللا على خلقه          : وقالت اجلربية 
بإنزال كتبه وإرسال رسله ويه وأمره، وديده وزجره، وأسقطت عن أنفـسها            

 :التكليف وتلعبت بالدين احلنيف، وقالوا كمـا حكـى اهللا يف الـذكر احلكـيم              
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 ٣

&ãΑθà) u‹ y™ tÏ% ©!$# (#θä. u�õ°r& öθs9 u !$x© ª!$# !$tΒ $oΨò2u�õ°r& Iωuρ $tΡ äτ!$ t/#u Ÿωuρ $ uΖøΒ §� ym  ÏΒ &ó x« 4 
š�Ï9≡x‹Ÿ2 z>¤‹x. šÏ% ©!$#  ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 4 ®Lym (#θè%#sŒ $uΖ y™ù't/ 3 ö≅ è% ö≅yδ Ν à2y‰ΖÏã ô ÏiΒ 5Οù=Ïæ 

çνθ ã_Ì� ÷‚çGsù !$uΖ s9 ( βÎ) šχθãèÎ7 −Gs? �ωÎ) £ ©à9 $# ÷βÎ) uρ óΟçFΡ r& �ωÎ) tβθß¹ã� øƒ rB^]وملـا   ]١٤٨: األنعام ،
≅ö&: كان يف قوهلم إسقاط احلجة رد علـيهم بقولـه تعـاىل            è% ¬Tsù èπ¤fçt ø: $# èπ tóÎ=≈t6ø9 $# 

، أي إذا ثبت أم كذبوا كما كذب الذين من قبلـهم، وأال علـم               ]١٤٩: األنعام[̂)
عندهم، وما يتبعون إال الظن، وما هم إال خيرصون، فقد ثبتت احلجـة هللا علـى                

≅ö&أنه سبحانه ما شاء إتيام القبائح، وارتكام الفـضائح،          خلقه، و  è% ¬Tsù èπ ¤fçtø: $# 

èπtó Î=≈ t6ø9 $# ( öθn=sù u!$x© öΝ ä31y‰yγ s9 tÏèuΗødr&^]١٤٩: األنعام[.  
فأخرب أنه لو شاء أن جيربهم بالقهر والقسر هلداهم أمجعني، ولكنه جل وعال             

 فيهم العقـول، وأرسـل إلـيهم        مكنهم من األمرين، وبني هلم النجدين، وركب      
الرسول، ولو أكرههم لسقطت حكمة التكليف، وبطل مراده، وكانت احلجة عليه           

tΠ&ال له على عبـاده،       öθ tƒuρ Ïπyϑ≈uŠ É) ø9 $# “t� s? šÏ% ©!$# (#θ ç/x‹x. ’n?tã «!$# Ν ßγ èδθã_ãρ îο ¨Š uθó¡•Β 4 
}§øŠs9 r& ’Îû zΟ̈Ψyγ y_ “Yθ÷V tΒ šÎ�Éi9s3 tGßϑ ù=Ïj9^] م يف زعمهم ليس هلم على        ]٦٠: الزمـرمث إ ،

صحة دينهم برهان قاطع، وال بيان ساطع، جيوزون الكذب الصراح يف كل ما أتى              
به الشارع لقوهلم إنه ال يقبح منه قبيح ولنفيهم التحسني والتقبيح بالعقل، موادهم             
سقيمة، وأشكاهلم عقيمة، طرق عادم منسدة، وكم قاعدة هلم منهدة، إن مل يفعل    

 تبعا للفالسفة امللحدين    االستكمال أيتها اجلربية بزعمكم أنه يلزم       - شيئا لشيء    اهللا
  . فما معىن تعليل نفي احلجة عليه باإلرسال-اجلهال 
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 ٤

:  وكم آية يف الكتاب هم عنها عمون، تنادي بالرد عليهم إن كانوا يعقلون
&$ tΒuρ àMø) n=yz £ Åg ø:$# }§Ρ M}$#uρ �ωÎ) Èβρ ß‰ç7÷èu‹ Ï9^ ]وقد قال تعاىل]٥٦: اتالذاري ، :&uθ èδ 

ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈tG Å3 ø9$# ã� yzé& uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( 
$̈Β r'sù tÏ% ©! $# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô÷÷ƒy— tβθ ãèÎ6®KuŠ sù $tΒ tµ t7≈t±s? çµ ÷ΖÏΒ u!$ tóÏG ö/$# ÏπuΖ ÷GÏÿ ø9 $# u!$ tóÏG ö/$#uρ Ï&Î#ƒÍρù's? 3 $ tΒuρ 

ãΝ n=÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù's? �ωÎ) ª!$# 3 tβθ ã‚Å™≡§�9$#uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/u‘ 3 $ tΒ uρ 

ã� ©.¤‹tƒ HωÎ) (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$#^]فسمى اهللا احملكمات أم الكتاب، ترد إليهن ]٧: آل عمران ،
، لالبتالءا  املؤالت من اخلطاب، أنزهلا اهللا زيادة يف التكليف، وتعريضاملتشاات أو

ومضاعفة للثواب، هذا كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه، وال من خلفه 
ترتيل من حكيم محيد، وقد احناز يف هاتني الفرقتني املشبهة والقدرية أغلب الفرق، 

رير الدالئل وما خالفت فيه من املسائل ال وبيان شبهها وتقرير الرد عليها، وحت
حيتمل مدار رحاه هذه السواقط، وإمنا أردنا التنبيه ملن غفل عن مهاوي التلف، 

  .قتداء مبنارههتداء بأنواره، واالأن يوفقنا لالومداحض املساقط، واهللا أسأل 
ولنختم هذا البحث بذكر طرف من الطرق املسلسلة، املوصلة إىل التمـسك            

 محلة الكتاب والسنة من ساللة النبوة، وال بأس بذكرها على هذا الوجـه              بأهداب
اإلمجايل، على أن أقواهلم وأفعاهلم معلومة بني ظهراين األمة، ومؤلفام وروايـام            

  :متلقاة بالقبول عند األئمة، فنقول
الطريق لنا يف روايات أهل البيت وعقائدهم وما أنزل اهللا من فرائضه علـى              

، عن والدنا السيد العالمة شيخ آل حممـد حممـد بـن             #ان جدهم   اخللق بلس 
جـازة جبميـع    إي املؤيدي قدس اهللا روحه مساعا و      منصور بن أمحد احلسين اليحيو    
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 ٥

طرقه عن جدنا اإلمام أمري املؤمنني املهدي لدين اهللا رب العاملني حممد بن القاسـم               
  عن شيخه الـسيد اإلمـام   :ا وإجازة جبميع طرقه، منهااحلوثي سالم اهللا عليه مساع 

حممد بن حممد الكبسي، عن أشياخه اإلمام املتوكل على اهللا أمري املؤمنني إمساعيـل              
بن أمحد الكبسي، والسيد اإلمام احلسن بن حيىي الكبسي، والسيد اإلمام حممد بـن           

  .عبدالرب ابن اإلمام، عن مشائخهم األعالم
د بن حممد الكبسي، إجازة     ويروي والدي رضي اهللا عنه عن السيد اإلمام أمح        

عن والده عالمة اليمن حممد بن حممد الكبسي، وعـن الـسيد          : جبميع طرقه، منها  
ويروي والدي رضي اهللا عنـه عـن    اإلمام شيخ بين احلسن أمحد بن زيد الكبسي،

عن : القاضي العالمة شيخ اإلسالم حممد بن عبداهللا مساعا وإجازة جبميع طرقه، منها           
بن علي الغاليب، عن مشائخه بطـرقهم،  عالمة شيخ اإلسالم عبداهللا ضي ال والده القا 

 .وقد تقدم ذكرهم يف سرية اإلمام أمحد بن هاشم
ويروي القاضي العالمة حممد بن عبداهللا الغاليب، ووالدي عن شيخهما السيد           

ا وإجازة جبميع طرقه اإلمام شيخ العترة الزكية عبداهللا بن أمحد املؤيدي العنثري مساع
القاضي العالمة عبداهللا بن علي الغاليب، والقاضي العالمة أمحـد     : ن أشياخه، وهم  ع

بن إمساعيل العلفي القرشي، والقاضي العالمة أمحد بن عبدالرمحن ااهـد، عـن             
  .مشائخهم الكرام

ويروي القاضي العالمة شيخ اإلسالم حممد بن عبداهللا الغاليب، عـن اإلمـام             
ويروي اإلمام املهدي لـدين اهللا      . القاسم احلسيين بطرقه  املهدي لدين اهللا حممد بن      

 ويـروي . حممد بن القاسم، عن اإلمام أمري املؤمنني املنصور باهللا أمحد بن هاشـم 
اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم عن اإلمام املنصور باهللا حممد بن عبـداهللا               

كبسي، والسيد اإلمام أمحد    السيد اإلمام أمحد بن زيد ال     : الوزير، عن أشياخه، وهم   
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 ٦

بن يوسف زبارة، واإلمام األعظم اهلادي إىل احلق أمحد بن علي السراجي، والسيد             
  .اإلمام حيىي بن عبداهللا بن عثمان الوزير، بطرقهم عن مشائخهم

ويروي اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن القاسم، عن املنصور باهللا حممد بـن              
مام حيىي بن عبداهللا بن عثمان الوزير، عن السيد اإلمام          عبداهللا الوزير، عن السيد اإل    

حممد بن حيىي الكبسي، عن شيخه القاضي العالمة حيىي بن صاحل السحويل، عـن               
بلوغ األماين يف طرق    : القاضي العالمة حممد بن أمحد مشحم، بطرقه املؤلفة، وهي        

 الكبسي، عن شيخه    ، ويروي السيد اإلمام أمحد بن زيد      )١(آل من أنزلت عليه املثاين    
السيد اإلمام حممد بن عبدالرب، عن عمه السيد العالمة إمساعيل بن حممـد، عـن               
والده حممد بن زيد، عن والده زيد، عن والده اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل، عن               

  .والده اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد سالم اهللا عليهم
مد بن القاسم احلوثي، عن اإلمام املنـصور    ويروي اإلمام املهدي لدين اهللا حم     

وعـن   باهللا حممد بن عبداهللا الوزير، عن شيخه السيد العالمة حيىي بن عبداهللا الوزير
السيد العالمة أمحد بن يوسف زبارة، ومها عن السيد العالمة احلسني بن يوسـف              

ة احلـسني  زبارة، عن والده العالمة يوسف بن احلسني زبارة، عن أبيه السيد العالم          
بن أمحد زبارة، عن القاضي العالمة شيخ الشيوخ أمحد بن صاحل بن أيب الرجـال،               
املتوىف سنة اثنتني وتسعني وألف، عن اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل بن القاسـم،              
وعن القاضي العالمة حواري أهل البيت أمحد بن سعد الدين املسوري املتوىف سنة             

  .)٢(املعروفة يف إجازتهمثان وسبعني وألف، بطرقه 
                                   

 .طريق بلوغ األماين )  ١(
 .ق إجازات املسوري طري)  ٢(
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 ٧

ويروي اإلمام املهدي لدين اهللا أمري املؤمنني حممد بن القاسم احلسيين، عـن             
شيخه السيد اإلمام حممد بن حممد الكبسي، عن شيخه السيد اإلمام حممـد بـن               
عبدالرب بطرقه، عن السيد العالمة علي بن عبداهللا اجلالل، عن شـيخه العالمـة              

دالقادر بن الناصر، عن شيخه يوسف بن احلسني زبـارة،      عبدالقادر بن أمحد بن عب    
عن السيد العالمة احلسني بن أمحد بطرقه، عن السيد العالمة عامر بن عبداهللا بـن               
عامر الشهيد بطرقه، عن اإلمام املؤيد باهللا حممد بن القاسم بطرقه، عن والده اإلمام              

  .املنصور باهللا القاسم بن حممد
منني القاسم بن حممد، بطرقه إىل اإلمام الناصر لدين اهللا     ويروي اإلمام أمري املؤ   

اإلمام املتوكـل علـى اهللا أمـري        أمري املؤمنني احلسن بن علي بن داود، بطرقه إىل        
املؤمنني حيىي شرف الدين، بطرقه إىل اإلمام املنصور باهللا أمري املؤمنني حممد بن علي              

بني، أمري املؤمنني عز الدين بن احلسن،       الوشلي، بطرقه إىل اإلمام اهلادي إىل احلق امل       
واإلمام املتوكل على اهللا أمري املؤمنني املطهر بن حممد بن سليمان احلمزي، بطرقهما        
إىل اإلمام األعظم أمري املؤمنني املهدي لدين اهللا أمحد بن حيىي املرتضى، بطرقـه إىل             

علي ووالـده اإلمـام     اإلمام الناصر لدين اهللا أمري املؤمنني صالح الدين حممد بن           
املهدي لدين اهللا أمري املؤمنني علي بن حممد، بطرقهما إىل اإلمام املؤيد بـاهللا أمـري    
املؤمنني حيىي بن محزة، بطرقه إىل اإلمام املهدي لدين اهللا أمري املؤمنني حممـد بـن                

ا إىل  ، بطرقهم )١(املطهر، ووالده اإلمام املتوكل على اهللا أمري املؤمنني املطهر بن حيىي          

                                   
 .الطرق إىل هنا متصلة واإلمام حممد بن املطهر يروي عن أبيه، متت عن املؤلف أيده اهللا)  ١(
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 ٨

، بطرقه إىل اإلمـام     )١(اإلمام الشهيد أمري املؤمنني املهدي لدين اهللا أمحد بن احلسني         
: ، وشيخي آل الرسول الداعيني إىل اهللا      )٢(املنصور باهللا أمري املؤمنني عبداهللا بن محزة      

مشس الدين حيىي بن أمحد، وبدر الدين حممد بن أمحد بن حيىي بن حيىي، بطرقهم إىل                
عظم أمري املؤمنني املتوكل على اهللا رب العاملني أمحد بن سليمان، بطرقـه             اإلمام األ 

أيب العباس أمحد بـن إبـراهيم   : املتصلة بالسيد اإلمام شيخ األئمة، ووراث احلكمة 
أمحد بن احلسني، : احلسين، واإلمامني األعظمني أمري املؤمنني املؤيد باهللا رب العاملني      

 املؤمنني أيب طالب حيىي بن احلـسني، بطـرقهم إىل           وأخيه اإلمام الناطق باحلق أمري    
اإلمام األجل ناشر علوم آبائه يف اجليل والديلم، وسائر عراق العجم عماد الـدين              

حيىي بن اإلمام املرتضى لدين اهللا أمري املؤمنني حممد بن حيىي، بطرقه إىل عمه           : اهلادي
 بطرقه إىل والده إمام اليمن حميي       بن حيىي، ر لدين اهللا أمري املؤمنني أمحد       اإلمام الناص 

حيىي بن احلسني، بطرقـه إىل      : الفرائض والسنن أمري املؤمنني اهلادي إىل احلق املبني       

                                   
. الواسطة بني اإلمام املطهر بن حيىي، واإلمام أمحد بن احلسني هو القاضي حممد بن أمحـد بـن أيب الرجـال         )  ١(

 . متت من املؤلف أيده اهللا
 أمحد بن احلسني واإلمام املنصور بـاهللا عبـداهللا بـن محـزة هـو القاضـي أمحـد بـن حممـد            الواسطة بني اإلمام  )  ٢(

إيصال طريق اإلمام عبـداهللا بـن محـزة باإلمـام املؤيـد بـاهللا وأيب طالـب بـسندمها             و   شعلة، وقد مر يف ص    
يـع مؤلفـام   يف مج% إىل اإلمام الناصر األطروش عن حممد بن منـصور املـرادي وإىل اإلمـام زيـد بـن علـي           

ومرويام منها جمموع اإلمام زيد بن علي الفقهي واحلديثي والبساط للناصر وأمايل أمحد بـن عيـسى وشـرح             
التجريــد والتحريــر وأمــايل أيب طالــب وســائر مؤلفــام علــيهم الــسالم، وهــذا للتقريــب والطــرق مــستوفاة يف   

مـام أمحـد بـن سـليمان باإلمـام زيـد بـن علـي         اجلامعة املهمة ولوامع األنوار، وقـد مـر يف ص إتـصال طـرق اإل           
. عليهما السالم يف اموعني، وباإلمام املؤيـد بـاهللا يف شـرح التجريـد وباإلمـام أيب طالـب يف شـرح التحريـر               

 .متت من املؤلف أيده اهللا
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والده اإلمام احلافظ احلسني، عن أبيه اإلمام األعظم أمري املؤمنني جنم آل الرسـول              
اعيل الديباج،  القاسم بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم الغمر، عن أبيه إمس         : ترمجان الدين 

عن أبيه إبراهيم الشبه، عن أبيه احلسن الرضى، عن أبيه احلسن السبط، عن أبيه أمري               
املؤمنني وسيد الوصيني، وأخي سيد النبيني علي بن أيب طالب، باب مدينة العلـم،              
عن ابن عمه خامت النبيني، حممد األمني، رسول رب العاملني، صلى اهللا وسلم عليـه            

  .وآله الطاهرين
وقد اشتملت هذه الطرق على الطرق      : قال اإلمام املؤيد باهللا حممد بن القاسم      

املوصلة لنا إىل رواية اإلمام الناصر لدين اهللا أمري املؤمنني احلسن بن علي بن احلسن               
، رواها اإلمام   #بن علي بن عمر األشرف بن علي بن احلسني سبط رسول اهللا             

حممد أيب احلسني علي بن إمساعيل بن إدريـس         املؤيد باهللا اهلاروين، عن حمدث آل       
الفقيه، عن الناصر لدين اهللا أمري املؤمنني احلسن بن علي، عن شيخ اإلسالم حممـد               

وحممد بن منصور يروي عن اإلمام القاسم بن إبراهيم بـسند           . بن منصور املرادي  
  .آبائه املتقدم

ى بن زيد بن    ويروي حممد بن منصور عن اإلمام عامل آل حممد أمحد بن عيس           
علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، عن أبيه عيسى احلافظ، عن أمري املـؤمنني                
إمام أهل البيت املطهرين زيد بن علي، عن أبيه زين العابدين علي بن احلسني، عن               

 احلسني بن علي، عن علي بن أيب        #أبيه سيد شباب أهل اجلنة سبط رسول اهللا         
  .#هللا طالب، عن سيد العاملني رسول ا

ويروي اإلمام أمحد بن عيسى أيضا عن حسني بن علوان، عـن أيب خالـد               
  .الواسطي، عن زيد بن علي بسنده السابق

وقد تضمنت هذه الطرق املوصلة إىل قدماء األئمة من ولد احلسن واحلـسني            
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زيد بن علي عن آبائه كما سبق، وباقر العلم وولده الصادق عن آبائهما، والـنفس      
  .انتهى. % إبراهيم عن أبيهما، عن آبائه الزكية وصنوه

وتفاصيل هذه الطرقات العالية مذكورة يف األسانيد، وقد تقدمت طرقها آنفا، 
بلوغ األماين، للقاضي العالمة حممد بن أمحد مشحم، وكتاب القاضـي           : ككتاب

العالمة احلواري أمحد بن سعد الدين املسوري، وإجازة القاضي العالمة عبداهللا بن            
 الغاليب، وقد مجعت هذه الثالثة املؤلفات كتب علماء آل الرسـول الكـرام،              علي

  .وغريهم من علماء اإلسالم
   ا باإلمام املهدي لدين اهللا رب العاملني حممـد بـن           وقد اتصلت طريقنا أيض

 من طريقة السيد فخر آل حممد عبداهللا بـن حيـىي املؤيـدي              $القاسم احلوثي   
السيد : ي قراءة وإجازة عن مشائخه األعالم، وهمالعجري رضي اهللا عنه، وهو يرو

العالمة الرباين احلسني بن حممد احلوثي، واإلمام اهلادي احلسن بن حيىي املؤيـدي،             
وأخوه العالمة صفي اإلسالم أمحد بن حيىي العجري، وأخومها السيد العالمة ختام             

سن طيب احلسين،   احملققني علي بن حيىي العجري، والسيد العالمة الويل حيىي بن احل          
والقاضي شيخ اإلسالم حممد بن عبداهللا الغاليب، وأخوه العالمة صارم الدين إبراهيم            
بن عبداهللا، وسبعتهم مجيعا وهو أيضا معهم يروون عن اإلمام أمري املؤمنني املهدي             

  . جبميع طرقه$لدين اهللا حممد بن القاسم احلوثي 
 نفع اهللا بعلومهم، ولكن هـذه  الطرق عن مشائخنا الكرام ولنا غري ذلك من

 .أرفعها وأمجعها، والبقية تنتهي إليها، وفيها كفاية وافية حبمد اهللا
األخ العالمة البدر املضيء حممد بـن  : وممن أخذ على والدنا رضوان اهللا عليه     

حممد بن منصور املؤيدي رضي اهللا عنهم، املتوىف سنة مثان وعشرين وثالمثائة وألف             
ل، وخطب فيه لعيد الفطر، فكانت خطبة وداع، وله عـشرون           جببل برط يف شوا   
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ا نشأ فيها تلك النشأة الطاهرة، والوالد العالمة فخر اإلسالم عبداهللا بن يوسف             عام
جنم العترة علي بـن     : ، واملوىل العالمة  )هـ١٣٤١(بن اإلمام املهدي املتوىف سنة      

  ) .هـ١٣٧٦(عبداهللا الشهاري تويف سنة 
 وجده يف سرية اإلمام املهدي حممد بن القاسـم احلـوثي     وقد سبق ذكر أبيه   

بن احلسني بن عبداهللا بن حيىي بن أمحد ابن احلسن بن أمحد       : ، وهذا متام نسبهم   $
بن علي بن حيىي بن عبداهللا بن أمحد بن حيىي بن علي بن اهلادي بن علي بن سليمان                  

ن أمحد بن حيـىي بـن   بن أمحد بن سليمان بن أمحد بن احلسن بن علي بن عبداهللا ب   
القاسم بن اإلمام يوسف الداعي بن اإلمام املنصور باهللا حيىي بن اإلمام الناصر أمحد              

وولده األخ  . بن اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني رضوان اهللا وسالمه عليهم           
ه النجباء، وأخوه التقي عبداهللا     العالمة الويل صارم اإلسالم إبراهيم بن علي، وأوالد       

  .ن علي بارك اهللا فيهمب
القاضي العالمة شرف األعالم احلسن ابن    : وممن استجاز من والدنا وأخذ عنه     

، والقاضي العالمة الويل حممد بـن احلـسن         )هـ١٣٨٧(حممد سهيل املتوىف سنة     
، والقاضي العالمة احملقق عبـداهللا بـن إمساعيـل          )هـ١٣٩٨(املتميز املتوىف سنة    

، والقاضي العالمة وجيه اإلسالم عبـدالرمحن       )هـ١٣٩١(احلشحوش املتوىف سنة    
بن احلسني سهيل، والقاضي العالمة الويل احلسني بن علي حـابس تـويف سـنة               

، والقاضي العالمة حممد بن علي الشريف الصنعاين، وغريهم رضي اهللا           )هـ١٣٦٩(
  .تعاىل عنهم
  :الزلف

٨٨- وى كَ لَّصم ا يرض ى ولَّسم ر بان  
  

  ع لى أحمد اآللِ و ـ   م ـ  ر اما قَ اكع  
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 :التحف
املراد من الصالة والسالم اإلنشاء، وإن كان لفظهما لفظ إخبار، فهما مـن             

رمحه اهللا، وهو يظهر بداللة املقام، وسياق الكالم، وذا متت الزلف، وهـي      : باب
           يف البيـت   ا إال   مثانية ومثانون بيتا من البحر الطويل، وما قبل العني فيها مكسور أبد

السابع والعشرين فليتأمل، وأقول كما قال اإلمام املهدي أمحد بن حيـىي املرتـضى         
$:  

  حصنتها بـاهللا مـن متجاهـل      
  

  يصف ابتهاج ضـيائها مبحـاق       
ـ          اوكشفت غرا لتـشفي عاملً

  
ــ   ــرباققلب ــا ال ــب ثغره   ا بقل

ني فقد مجعت حبمد اهللا من األئمة، وحتقيق أنسام، واستكمال عدد القـائم             
من أهل البيت يف احلرمني، والعراق، واليمن، واجليل والديلم، وسائر أقطار األرض،      

م، وأوالدهم، وأعيان علماء األمة،           وملعم، ومؤلفاا من أخبارهم وطرفا من كراما
ما ال يوجد يف غريها من الكتب املطوالت واملختصرات، وقد قصدنا التقـرب إىل              

ئد املهمة، وبيان أحوال هؤالء األئمة، والقيام بـبعض   اهللا بتحصيل املمكن من الفوا    
واجب حقوقهم، واالنتفاع ملن وقف عليها من صاحل املؤمنني كثر اهللا سـوادهم،             
وقد وقع التثبت والتحري وإمعان النظر يف تدريج األمساء الشريفة، وأخـذها مـن        

  .كتب أهل البيت الصحيحة
 تساهل أهل هذا العـصر، واغفلـوا   واعلم أيها األخ وفقنا اهللا، وإياك أنه قد  

البحث والنظر، ومل يعلموا أنه ال معرفة للعلم وأبوابه إال بالكـشف عـن محلتـه                
وأربابه، وأنه لوال معرفة اآلثار اليت أنفق فيها العلماء األعالم نفائس األعمار، ملا متيز        

ريفة رفع  لنا املوحد من امللحد، وال الصادق من الكاذب، وملا عرف محلة السنة الش            
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اهللا أحكامها، وأنار أعالمها، وال نسدت على املكلف أبواب دينه اليت كلفـه اهللا              
معرفتها، والعلم دين فانظروا من تأخذون دينكم عنه، فألجل هذا وجب البحث،            
وال يكفيك أن تعرف مثال الباقر، والصادق، وزيد بن علي، واهلـادي، والناصـر              

رفام كالشمس، ال شك فيه وال لبس، بل البـد          واألئمة األربعة وأمثاهلم الذين ع    
من معرفة سائر األئمة واملقتصدين واملتحملني للعلم، والبحث عن إمجاعام التباع           
سبيلهم، وسلوك جهم ومعرفة أرباب العدالة، وضدها من النقلة، سواء كنت ترى    

  .الكفر والفسق للمتأولني سلب أهلية أو مظنة مة
اإلرسال أسـقطه،   : مام املهدي أمحد بن حيىي املرتضى     فإن قلت كما قال اإل    
 .وإنكار قبوهلم إياه سفسطة ؟

 ،د من معرفة املرسل، وحفظه، وثقته     ذاك فيما كان مرسال، لكن الب     : قيل له 
وكونه ال يرسل إال عن عدل، مع اتفاق املذهب يف العدالة، والطريق ملن جهل هذا            

 مـن   كام وأسباب الرتول، وما يتعلق ما     الفن إىل ذلك، وال إىل معرفة نزول األح       
حكام، فلـم  واخلاص والعام، وغري ذلك من طرق األ       ،التمييز بني الناسخ واملنسوخ   

جتهاديات إال هلذا، وقد تكلم أمري املؤمنني علي بـن أيب           يكن أكثر اخلالف يف اال    
 يف أحوال الروايات والرواة، مبا يرشد األمة إىل سبيل النجـاة، فقـال              $طالب  

أما اإلرسال فمذهب أهل البيت ومن تابعهم أنه إذا صح هلم احلديث ووثقوا             : $
قال اإلمام املنـصور   ،الروايات، يف املؤلفات املختصراتبطرقه أرسلوه يف كثري من   

فمذهبنا أن ذلك   : باهللا عبداهللا بن محزة يف سياق املراسيل بعد أن فصل أقسام اخلرب           
 وهومـذهب أيب حنيفـة     ،ومن قال بقوهلم   ،%ا بني العترة    جيوز والنعلم خالفً  

إال ماحيكى عن    ، من ذكرنا  بال خالف يف ذلك بني     ،ومالك واملتكلمني  ،وأصحابه
تقبل مراسيل الصحابة والتابعني وتابعي التابعني، ومـن        : عيسى بن أبان، فإنه قال    
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         وخـالف يف   : إىل أن قـال   . انزل عن درجتهم مل تقبل مراسيله، إال أن يكون إمام
وقد نسب ذلك إىل الـشافعي،       لك الذين يتسمون بأصحاب احلديث والظاهرية،     ذ

  . وتعليله هذه املقالة يقضي بأنه جيوز قبول املراسيل، لكن ال على اإلطالق
الدليل على صحة ماذهبنا إليه أن العلة اليت أوجبت قبول مـسند            : $ قال

والذي يدل علـى    : الإىل أن ق  . الراوي هي قائمة يف مرسله، وهي العدالة والضبط       
صحة ماذهبنا إليه أن الصحابة اتفقوا على العمل باملراسيل، اتفاقهم علـى العمـل            

 . باملسانيد
بـن  ، قال السيد العالمة البـدر حممـد   وهذه حجة الزمة وبينه قائمة   : قلت

سـبل الـسالم،   :  املتوىف سنة اثنتني ومثانني ومائة وألف، صاحب -إمساعيل األمري   
ا على السيوطي ملا تكلم على رواية فيها اإلرسال         دة، وغريها، جواب  والروضة، والع 

قلت ال يضر ذلك فإنه من قسم املرسل، الذي أمجع السلف على قبوله،             :  مالفظه -
كما ذكر العالمة حممد بن إبراهيم الوزير، عن العالمة الكبري حممد بن جرير، وقال              

ائتني، ذكر ذلك يف شرح التحفـة  إنه إمجاع  السلف، ومل يظهر اخلالف إال بعد امل         
  .العلوية 

 
أن ينفع به من وقـف   وهذا فصل ترجح جعله خامتة هلذا الكتاب، أرجو اهللا

عليه من أوىل األلباب، وهم املقصودون على التحقيق بكل خطاب، إمنا يتذكر أولو             
 . األلباب

طافه وتسديده، أن   اعلم أيها األخ أمدنا اهللا وإياك بتأييده، وبصرنا بأل        : فأقول
يعلم  من تفكر يف املبدأ واملعاد، ونظر بعني التحقيق إىل ما تنتهي إليه أحوال العباد،
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ما مطابقة أوامر                 علم ا ال ريب فيه أنه ال طائل وال مثرة ألي قول وعمل ال يقصد
اهللا ونواهيه، وموافقة مراده من عباده ومراضيه، وما يضطر إليه فله حكم الضرورة،      

ك ألن املعلوم الذي اليتردد فيه عاقل، أنه ال بقاء هلذه الدار، وال جلميع مافيها               وذل
  : والقرار، وإمنا هي ظل زائل وسناد مائل، وغرور حائل، وهللا القائل

ــزول ــا ي ــىت فيم ــسة الف   مناف
   

ــل    ــه دلي ــصان مهت ــى نق   عل
ــه    ــل من ــل أق ــار القلي   وخمت

  
ــل    ــدنيا قلي ــد ال ــل فوائ   وك

  :  دار غري هذه الدارفكيف وبعد ذلك   
  تفىن اللذاذة ممـن نـال بغيتـه       

   
  من احلرام ويبقـى اإلمث والعـار        

  تبقى مغبـة سـوء يف عواقبـها         
  

  ال خري يف لذة من بعـدها النـار          
     ا، حنو قولـه  ولن يعرب عنها معرب أبلغ مما عرب وحذر ربنا الذي أحاط بكل شيئ علم

ــاىل pκ$&: تعـ š‰r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θà) ®?$# öΝ ä3 −/u‘ (#öθt±÷z$#uρ $YΒ öθ tƒ �ω ”Ì“øg s† ì$ Î!#uρ  tã  ÍνÏ‰s9 uρ Ÿωuρ 

îŠθä9 öθtΒ uθèδ A—% ỳ  tã Íν Ï$ Î!#uρ $º↔ ø‹ x© 4 �χÎ) y‰ôãuρ «!$# A, ym ( Ÿξsù ãΝ à6̄Ρ§� äós? äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Ÿωuρ Ν à6̄Ρ§� äótƒ «!$$Î/ â‘ρã� tóø9  حجتـه،   قامـة إ اهللا ا من     أراد، ولوال ما    ]٣٣: لقمان[ ^#$
وإبانة حكمته، لقضائه العدل، وحكمه الفصل، أن ال يثيب وال يعاقب على جمـرد            

، واالختيـار العلم منه سبحانه، وإمنا جيازي جل وعال على األعمال بعد الـتمكني    
θè=uΗùå#)&: واإلعذار واإلنذار، قال تعاىل    $# $tΒ ôΜçGø⁄Ï© ( … çµ̄Ρ Î) $yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷è s? î��ÅÁ t/ ^ ]فصلت :

٤٠[  . 
Ρ̄$&وقال تعاىل    Î) $ oΨø) n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ >π xÿ ôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Î=tG ö6̄Ρ çµ≈oΨù=yè yfsù $ Jè‹ Ïϑ y™ #·��ÅÁ t/ ∩⊄∪ 

$̄Ρ Î) çµ≈ uΖ ÷ƒy‰yδ Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# $ ¨Β Î) #[� Ï.$x© $̈Β Î)uρ #·‘θ àÿ x.^]٣ -٢:الدهر[  ،&<§ øÿ tΡ uρ $ tΒuρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ 



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ١٦ 

$yγ yϑ oλ ù; r'sù $ yδ u‘θ èg éú $ yγ1uθ ø) s? uρ^]ــشمس çµ≈oΨ÷ƒy‰yδuρ È&، ]٨ -٧: ال øy‰ô∨ ¨Ζ9$#^]ــد ،  ]١٠: البل
  :   واالختبار، وهو العليم اخلبري قالباالبتالءوألجل هذا مثل هلم أمره تعاىل 

&x8t�≈ t6s? “Ï% ©!$# ÍνÏ‰u‹ Î/ à7ù=ßϑ ø9$# uθèδuρ 4’n?tã Èe≅ ä. &óx« í�ƒÏ‰s% ∩⊇∪ “Ï% ©!$# t, n=y{ |N öθyϑ ø9 $# nο 4θu‹ ptø: $#uρ 

öΝ ä.uθ è=ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3 •ƒr& ß |¡ômr& WξuΚtã 4 uθèδuρ â“ƒÍ• yèø9$# â‘θ àÿ tóø9   لوال ما قضته احلكمة      ]٢ -١: امللك[^ #$
الربانية لكان إجيادها ومجيع ما فيها واحلال هذه عبثا ولعبا وعناء على أهلها وتعبا،              

óΟ&وهلذا قال جل سلطانه، وتعاىل عن كل شأن شـأنه              çF ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈oΨø) n= yz 

$ ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρ r&uρ $uΖ øŠs9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ ö� è?^ ]فتعاىل اهللا امللك احلق ال إله إال هو         ]١١٥: املؤمنون 

tΒ$&رب العرش الكرمي     uρ $ oΨø) n=yz u!$yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$#uρ $ tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷�t/ tÎ7 Ïè≈s9 ∩⊇∉∪ öθs9 !$tΡ ÷Š u‘ r& β r& 

x‹Ï‚−ḠΡ #Yθøλm; çµ≈ tΡõ‹ sƒªB ^ω  ÏΒ !$ ¯Ρà$ ©! βÎ) $ ¨Ζà2 t,Î#Ïè≈sù^]ــاء $&، ]١٧ -١٦: األنبيــ tΒ uρ $ oΨø) n=yz 

ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ $tΒ uρ $ yϑ åκs] ÷�t/ šÎ6Ïè≈ s9^] ولكنه جل شأنه وعال على      ]٣٨: الـدخان 
، وال نفاد   انقطاعزوال هلما  وال      كل سلطان سلطانه رتب عليها دارين دائمني، ال       

، نعـوذ  ال يفىن )١(ايبلى، وإما عذابا ومحيم ا الا وملكًإما نعيمملا فيهما وال ارتفاع،   
حسن ثوابه، فيحق واهللا املعبود بكل عاقـل أن         ونرجوه مبغفرته   برمحته من عذابه،    

ه عما أراده به مواله، وإذا نظر علم       ما يقطع يرتاد لنفسه طريق النجاة، وجيتنب كل       
ية إال من طريق اتباع اهلـوى، وهـو   أن الضالل مل يكن يف هذه األمة واألمم اخلال     

األصل يف اإلعراض عن احلق، والركون إىل الدنيا، وجمانبة اإلنـصاف ومطاوعـة             
                                   

متـت مـن املؤلـف أيـده     .  بالنصب على البدل من دارين وقد كان يف األصـل بـالرفع خـرب مبتـدأ حمـذوف         ) ١(
 .اهللا
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 ١٧ 

ßŸωuρ Æì&:  الكرباء واألسالف، قال اهللا تعاىل لرسوله داود صـلوات اهللا عليـه            Î7 ®K s? 

3“uθyγ ø9 $# y7̄=ÅÒãŠ sù  tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4̂]وقال تعـاىل   ]٢٦: ص ، :&βÎ* sù óΟ©9 (#θç7ŠÉftFó¡o„ y7s9 

öΝ n=÷æ $$sù $ yϑ ¯Ρr& šχθ ãèÎ7 −Ftƒ öΝ èδu!#uθ÷δr& 4 ô tΒ uρ ‘≅|Êr& Ç £ϑ ÏΒ yìt7 ©?$# çµ1uθyδ Î�ö�tó Î/ “W‰èδ š∅ÏiΒ «!$# 4 
�χÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈©à9$#^]ــصص $&، ]٥٠: القــ ¨Β r'sù  tΒ 4xö sÛ ∩⊂∠∪ t� rO#uuρ 

nο4θ uŠpt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛ Åspgø: $# }‘Ïδ 3“uρù'yϑ ø9 $# ∩⊂∪ $ ¨Β r&uρ ô tΒ t∃%s{ tΠ$ s) tΒ ÏµÎn/u‘ ‘yγ tΡ uρ 

}§ øÿ ¨Ζ9 $# Ç tã 3“uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ ¨β Î*sù sπ ¨Ψpg ø: $# }‘Ïδ 3“uρù'yϑ ø9$#^]٤١ -٣٧: النازعات[.  
θ#)&: وقال جل امسه ä9$ s%uρ öθ s9 u!$ x© ß≈ oΗ÷q §�9 $# $tΒ Ν ßγ≈tΡ ô‰t7tã 3 $ ¨Β Ν ßγs9 š�Ï9≡x‹Î/ ô ÏΒ 

AΟù=Ïã ( ÷βÎ) öΝ èδ �ωÎ) tβθ ß¹ã� øƒs† ∩⊄⊃∪ ÷Π r& øΛ àι≈ oΨ÷�s?#u $ Y7≈tFÅ2  ÏiΒ Ï&Î# ö7 s% Ν ßγ sù  ÏµÎ/ tβθä3 Å¡ôϑtFó¡ãΒ 

∩⊄⊇∪ ö≅t/ (#þθä9$s% $ ¯ΡÎ) !$tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u!$ t/#u #’ n?tã 7π ¨Β é& $̄Ρ Î)uρ #’n?tã Ν ÏδÌ�≈ rO#u tβρ ß‰tGôγ •Β^]٢٠: الزخرف- 

٢٢[ . 
كما علمت إال دينا قوميا، وصراطا  اهللا جل جالله مل يرتض لعبادهواعلم أن 
&βr¨&:  قاسطا، وكفى بقوله عزوجل واحدا وطريقامستقيما، وسبيال uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u�ÅÀ 

$ VϑŠ É)tGó¡ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ç6�¡9 $# s− §�xÿ tGsù öΝä3 Î/  tã Ï&Î#‹ Î7 y™ 4 öΝä3 Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ  ÏµÎ/ 

öΝ à6̄=yès9 tβθà) −Gs?^]ذه اآلية، وأمثاهلا من ]١٥٣: األنعام ى أشد النهي عن التفرقو 
الكتاب العزيز، وعن القول عليه سبحانه بغري علم، واجلدال بالباطل، قال ذو 

tíu�Ÿ° Νä3&: اجلالل s9 z ÏiΒ ÈÏe$! $# $ tΒ 4œ»uρ  ÏµÎ/ % [nθçΡ ü“Ï% ©! $#uρ !$ uΖøŠ ym÷ρr& y7ø‹ s9Î) $tΒ uρ $ uΖøŠ ¢¹uρ 

ÿ ÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4 y›θãΒ uρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ% r& tÏe$!$# Ÿωuρ (#θè% §�xÿ tGs? ÏµŠÏù 4^]وقد ]١٣: الشورى ،



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ١٨ 

  : على هذا كله يف شرح قولنااالستداللتقدم 
  ويعلم ما قد كان أو هو كـائن       

  
  مصورنا سـبحانه جـل صـانع        

 . فال حاجة إىل اإلعادة  
   ا وقوع االفتراق يف الدين، وقـد تقـدمت اإلشـارة إىل            هذا وقد علم قطع

“Ÿωuρ tβθä9#t&: أحاديث افتراق األمة، ويصدقها الواقع، وقد قال تعـاىل         tƒ šÏÿ Î=tGøƒ èΧ 

∩⊇⊇∇∪ �ωÎ)  tΒ zΜ Ïm§‘ y7•/u‘ 4 y7Ï9≡s% Î!uρ óΟßγ s) n=yz 3̂]١١٨: هود[. 

قـال  : فسريهقال جنم آل الرسول القاسم بن إبراهيم صلوات اهللا عليهم يف ت           
Ïÿ&: اهللا Î=tGøƒ èΧ^    ا بني احملقني واملبطلني، وهو خرب من        ألن اإلختالف اليزال أبد

 منـهم   فـاالختالف اهللا تعاىل عما يكون، وأم لن يزالوا خمتلفني فيما يستأنفون،           
  .وفيهم، ولذلك نسبه اهللا إليهم 

�ωÎ) &:  وقوله tΒ zΜÏm§‘ y7•/u‘ 4̂ :   م يفدينهم متآلفون غـري    يريد املؤمنني، فإ 
%y7Ï9≡s&: خمتلفني، وقوله تبارك وتعاىل    Î! uρ óΟßγ s) n=yz 3̂  للمكنة مما جيب   :  يقول سبحانه

به الثواب والعقاب من السيئة واحلسنة، ولوال خلقه هلم كذلك وعلى مافطرهم من             
ذلك ملا اختلفوا يف شيئ، وملا نزل عليهم أمر والي، وملا كـان فـيهم مـسيئ                 

  .اخل.. والكافر والمؤمن والحمسن، 
وكالم حفيده اهلادي إىل احلق مثل كالمه عليهما السالم، ومبعىن مـاذكراه            
فسراآلية صاحب الكشاف، وقد قابلت عباراته يف تفسريه لآليات فوجدته كـثري            

، السيما يف ختريج اآليات القرآنية علـى        %املالءمة لكالم من سبقه من األئمة       
التهـذيب،  . ذلك أنه معتمد على تفسري احلاكم اجلـشمي       املعاين البيانية، واصل    
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 ١٩ 

وطريقة احلاكم رضي اهللا عنه يف اإلقتداء مبنارهم، واإلهتداء بأنوارهم معلومة، وهذا 
 . عارض

وقد خاض بعض أئمتنا املتأخرون وغريهم يف تعداد الفرق الثالث والسبعني،           
وما . رشي صاحب املنهاج  اإلمام حيىي، واإلمام املهدي عليهما السالم، والق      : منهم

:  يف املعراج مانـصه    %أحسن ما قال إمام التحقيق اإلمام عز الدين بن احلسن           
ال ينبغي أن حياوله أحد منـا        أما تعيني الثالث والسبعني فمما    : وأقول وباهللا التوفيق  

إىل قوله وأمـا معرفـة الفرقـة    . إال بتوقيف، فإنه ال ميكن القطع به وبت اإلعتقاد  
  .إىل آخر كالمه . الطريق إليها حاصلةالناجية ف

Èθs9&: وقد علمت أن دين اهللا ال يكون تابعا لألهـواء          uρ yì t7 ©? $# ‘, ysø9$# öΝ èδu!#uθ÷δr& 

ÏN y‰|¡xÿ s9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ ^]٧١: املؤمنــــون[ ،&#sŒ$yϑ sù y‰÷è t/ Èd, ysø9 $# �ωÎ) ã≅≈ n=�Ò9 $# 

θ#)&،  ]٣٢: يونس[̂) ããu�Ÿ° Οßγ s9 z ÏiΒ ÉÏe$! $# $ tΒ öΝ s9 .βsŒ ù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4̂]نعـم،   ]٢١: الشورى ،
  :أن احلق معه، والنجاة ملن اتبعه وقد صار كل فريق يدعي

  وكــل يــدعي وصــال لليلــى
  

ــذاك    ــم ب ــر هل ــى ال تق   وليل
إال أن نابغة ممن ال مباالة عندهم بالدين، وخمالفة العقل والكتاب املبني، ذهبـوا إىل              

، وأغلب هذه الفئة ليس هلا مـأرب إال مـساعدة أهـل             تصويب مجيع الناظرين  
السياسة، والتألف للمفترقني ولقد مجعوا بني الضالالت، وقالواجبميع  اجلهـاالت،           
أما علموا أن اهللا سبحانه أحكم احلاكمني، وأنه حيكم المعقب حلكمـه، وأنـه ال         

، وال ينقص  هوادة عنده ألحد من خلقه، وأا ال تزيد طاعتهم واجتماعهم يف ملكه    
pκ$&تفرقهم وعصيام من سـلطانه،     š‰r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡ r& â!#t� s) àÿ ø9 $# ’n< Î) «!$# ( ª!$#uρ uθ èδ � Í_tó ø9$# 



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٢٠ 

ß‰‹ Ïϑ ysø9 öΝ&:  بقوله عزوجل  #، وقد خاطب سيد رسله      ]١٥: فاطر[^#$ É) tGó™$$ sù !$ yϑ x. 

|N ö� ÏΒ é&  tΒ uρ z>$ s? y7yè tΒ Ÿωuρ (#öθtóôÜs? 4 … çµ ¯ΡÎ) $yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è s? ×��ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊄∪ Ÿωuρ (#þθ ãΖx.ö� s? ’ n<Î) 

tÏ% ©! $# (#θßϑ n=sß ãΝ ä3 ¡¡yϑ tG sù â‘$ ¨Ψ9 $# $tΒ uρ Ν à6s9  ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ô ÏΒ u!$ uŠÏ9 ÷ρr& ¢ΟèO Ÿω 
šχρç�|ÇΖè?^]ومن معه من أهل بدر، فتدبر واعترب         # مع أنه    ،]١١٣ -١١٢: هود  

ا بذلك، وعقلت عن اهللا وعن رسوله       إن كنت من ذوي االعتبار، فإذا أحطت علم       
ما ألزمك يف تلك املسالك، علمت أنه يتحتم عليك عرفان احلق واتباعه، ومـواالة             

ــم،  ــون معهـ ــه، والكـ pκ$﴿ أهلـ š‰r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà) ®? $# ©!$# (#θ çΡθä. uρ yì tΒ 

šÏ%Ï‰≈ ¢Á9   .]١١٩: التوبة[^#$
&ومفارقة الباطل وأتباعه، ومباينتهم  tΒuρ Ν çλ°; uθtG tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ ÷]ÏΒ 3̂]٥١: املائدة[ ،

&�ω ß‰Åg rB $ YΒ öθs% šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# šχρ –Š!#uθãƒ ô tΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ öθ s9uρ 

(#þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u!$t/#u ÷ρr& öΝ èδ u!$oΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρr& öΝ åκ sEu��Ï±tã 4̂]٢٢: ادلةا[، &$ pκš‰r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−Gs? “Íiρß‰tã öΝä.̈ρ ß‰tãuρ u!$ u‹ Ï9÷ρr& šχθà) ù=è? Ν Íκ ö�s9 Î) Íο̈Šuθ yϑ ø9$$ Î/^ ]يف ]١: املمتحنة 
 على باالعتمادآيات تتلى، وأخبار متلى، ولن تتمكن من معرفة احلق وأهله إال 

الالئحة، اليت هدي اخللق ا إىل احلق، غري حجج اهللا الواضحة، وبراهينه البينة 
حمام عن  ل مبذهب، والوال مبامراء،  معرج على هوى وال ملتفت إىل جدال وال

$&منصب،  pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u (#θçΡθ ä. tÏΒ≡§θs% ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ u !#y‰pκ à− ¬! öθs9 uρ #’ n?tã öΝ ä3 Å¡àÿΡr& Íρ r& 

Èøy‰Ï9≡ uθø9 $# tÎ/t� ø%F{$#uρ 4̂]١٣٥: النساء[.  
م أربابا من دون اهللا، وما وقد مسعت اهللا ينعى على املتخذين أحبارهم ورهبا
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 ٢١ 

ا، وتقطع األسباب عند رؤية حكى من تربي بعضهم من بعض، ولعن بعضهم بعض
العذاب، واليروعنك احتدام الباطل وكثرة أهله، واليوحشنك اهتضام احلق وقلة 

$!&:  يقولحزبه، فإن ربك جل شأنه tΒ uρ ç�sYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# öθs9 uρ |Mô¹t� ym 

tÏΨÏΒ ÷σßϑ Î/^]١٠٣: يوسف[ ،&×≅‹ Î=s%uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$ t6Ïã â‘θä3 βÎ)uρ ôì&، ]١٣: سبأ[^ ¤±9$# ÏÜè? 

u�sYò2r&  tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ �=ÅÒ ãƒ  tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4 βÎ) tβθãè Î7−Ftƒ �ωÎ) £©à9 $# ÷βÎ) uρ öΝ èδ �ωÎ) 

tβθ ß¹ã� øƒs†^]١١٦: نعاماأل[.  
الفرق، وكلـهم    أن الدعاوى مشتركة بني مجيع-كما أسلفت لك-واعلم 

يدعي أنه أوىل باحلق، وأن سادته وكرباءه  أولوا الطاعة، وأهل السنة واجلماعـة،              
بربهان، كما وضح به البيان من أدلـة األلبـاب،           يقبل قول إال   ومن املعلوم أنه ال   

 تعاىل وهو بكل شيء عليم أنا مل ننب أمرنـا           وحمكم السنة والكتاب، وقد علم اهللا     
كله إالعلى اإلنصاف والتسليم حلكم الرب اجلليل، مبقتضى الدليل  فطرة اهللا الـيت              

&t� sÜsù }̈ $̈Ζ9$# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 ^) ١(.  
ا يعلم صدقه العليم اخلبري أن الغـرض        ا باهللا العلي الكبري، قسم     قسم :وأقول

لو علمنا   الهوى لنا غري الرتول عند حكم اهللا، والوقوف على مقتضى أمره، وأنا           و
احلق يف جانب أقصى اخللق من عريب أوعجمي أوقرشي أوحبشي لقبلنـاه منـه،              
وتقبلناه عنه، وملا أنفنا من اتباعه، ولكنا من أعوانه عليه واتباعه، فليقل الناظر ماشاء     

 فاحلكم اهللا واملوعد القيامـة، وإىل اهللا ترجـع          واليراقب إالربه، والخيش إالذنبه،   

                                   
Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7& من سورة الروم و ٣٠ كذا متام اآلية ) ١( s? ÏM≈ uΗÍ>x6 Ï9 «!$# 4 ^ من سورة يونس ٦٤آية . 
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  .األمور
هذا وأنت أيها الناظر لدينه الناصح لنفسه، الباحث يف كتاب ربه وسنة نبيه،             
إذا أخلصت النظر يف الدليل، وحمضت الفكر ملعرفة السبيل، واقتفيـت حجـج اهللا       

دة العادلة من كتاب   وبيناته، واهتديت دي اهللا ونري آياته، علمت أا مل تقم الشها          
 رب العاملني، وسنة الرسول األمني، بإمجاع مجيع املختلفني، لطائفة على التعيني، وال    
لفرقة معلومة من املسلمني إال ألهل بيت الرسول، وعترته وورثتـه صـلوات اهللا              
عليهم، فقد علم يف حقهم ماوضحت به احلجة على ذوي األبصار، واشتهر اشتهار        

ار، وامتألت به دواوين اإلسالم، وشهدبه اخلاص والعـام مـن           الشمس رابعة النه  
األنام، ونطقت به ألسنة املعاندين، وأخرج اهللا به احلق من أفواه اجلاحدين، إلقامـة   

š�Î=ôγ&حجته، وإبانة حمجته، على كافة بريتـه         uŠ Ïj9 ô tΒ š�n=yδ . tã 7πoΨÍh‹ t/ 4 z� óstƒuρ ô tΒ 

 †yr . tã 7π oΨÍh‹ t/ 3 �χÎ)uρ ©!$# ìì‹ Ïϑ |¡s9 íΟŠ Î=tæ^ ]٤٢: األنفال[.  
ونشري بإعانة اهللا وتسديده إىل طرف يسري، مما سطع من ذلك الفلق النـوار،           
واللج الزخار، على سبيل اإلختصار، مع تضمن ذلك املقصد األهم حل األسـئلة             

 خبصوص آية التطهري، وبعموم إمجاع آل حممـد علـيهم           االستداللالواردة على   
، وبعضها نذكره وإن كان قد أجيب عنه، كالذي قد تكلـم فيـه    الصالة والسالم 

اإلمام الناصر األخري عبداهللا بن احلسن يف األمنوذج اخلطري، إما لبعد اجلواب عـن              
اإلنتوال، أو لزيادة التقرير يف كشف اإلشكال، واعلم أن الوارد فيهم صـلوات اهللا    

م عز الدين بن احلـسن يف       عليهم ال نفي حبصره، وال حنيط بذكره، وقد قال اإلما         
: $قـال   :  ما لفظـه $املعراج ناقال عن اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة     

وأعدل الشهادات شهادة اخلصم خلصمه، إذ هي الحقة باإلقرار الذي ال ينـسخه             
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 ٢٣ 

تعقب إنكار، وقد أكثرت الشيعة يف رواياا باألسانيد الصحيحة إىل حد مل يدخل             
  .يف وقتنا هذا، إال أنه اجلم الغفريحتت إمكاننا حصره 

وتركنا ما ترويه الشيعة بطرقها الصحيحة اليت ال ميكـن عاملـا            : إىل أن قال  
. %نقضها، إال مبا يقدح يف أصول اإلسالم الشريف، وكذلك ما اختص آباؤنا             

وفصول ما تناولته هذه الكتب مما خيتص       : إىل أن قال بعد ذكره لبعض كتب العامة       
اهرة مخسة وأربعون فصال، تشتمل على تسعمائة وعشرين حديثا، منها          بالعترة الط 

من مسند أمحد بن حنبل مائة وأربعة وتسعون حديثا، ومن صحيح البخاري تسعة             
وسبعون حديثا، ومن صحيح مسلم مخسة وتسعون حديثا، مث ساق ذلك حـىت مت               

$.  
  :وهللا السيد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير حيث يقول: قلت

ــثقلني نــص حممــد    القوم والقرآن فـاعرف قـدرهم     و   ثقــالن لل
  وهلم فضائل لست أحصي عـدها     

  
  من رام عد الـشهب مل تتعـدد         

 قد سبقت اإلشارة يف صدر الكتاب إىل خرب التمـسك،       :هذا فأقول وباهللا التوفيق     
إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب             «: #وهو قوله   
ا، عن بضع وعشرين صـحابي  ، اخلرب املتواتر املروي يف كتب اإلسالم»ريتاهللا وعت
أمري املؤمنني، وأبو ذر، وجابر، وحذيفة، وزيد بن أرقم، وأبو رافع، وهـو             : منهم

جممع على روايته، وقد أخرجه أمحد، ومـسلم يف         . أهل بييت : بلفظ عتريت، وبلفظ  
وأهل بييت أذكـركم اهللا يف     «: صحيحه، وأبو داود، وعبد بن محيد، وغريهم بلفظ       
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، وقد حاول البعض معارضة هذا اخلـرب مبـا روى مرسـال يف              )١ (»أهل بييت ثالثا  
 مع أنه   »وسنيت«، من طريق واحدة عن أيب هريرة بلفظ         )٣(، ويف املستدرك  )٢(املوطأ

وعتريت من ثالث طرق، وعلى فرض ثبوت هذه الرواية         : يف املستدرك نفسه بلفظ   
ة، فالكتاب والسنة مؤدامها واحد، ولذا اكتفى بذكر الكتـاب          الشاذة فال معارض  

                                   
، واإلمـام علـي   ٤٠٤ روي بألفاظ خمتلفة، فممن أخرجه اإلمام زيد بن علـي عليهمـا الـسالم يف امـوع       ) ١(

رقـم  ٨٩/ ٣، والبـزار  )٢٢٨( رقـم  ١٦٦طـاهرة  ، والـدواليب يف الذريـة ال  ٤٦٤بن موسى الرضا يف الصحيفة   
/ ٤، وابـن خزميـة   )٣٧٨٨( رقـم  ٦٢٢/ ٥، والترمذي ١٧٩/ ١٥وأخرجه مسلم . $، عن علي    )٨٦٤(

، ٧/٤١٨، وابـن أيب شــيبة يف املــصنف  ٣٦٩ - ٤/٣٦٨، والطحــاوي يف مـشكل اآلثــار  )٢٣٥٧( رقـم  ٦٢
ــشق    ــاريخ دم ــن عــساكر يف ت ــه«٥/٣٦٩واب ــىب ، والطــربي يف ذخــائر ال »وذيب ــسنن  ١٦عق ، والبيهقــي يف ال

، )٢٧٦( رقــم ١٥٠والنـسائي يف اخلـصائص   ) ٤٩٦٩(، رقــم ٥/١٦٦، والطـرباين يف الكـبري   ٧/٣٠الكـربى  
، وابـن األثـري   ٤/٣٦٧، وأمحـد يف املـسند   ٢٣٦، ٢٣٤، وابن املغازيل الشافعي يف املناقـب     ٢/٤٣١والدارمي  

وأخرجـه  . حه وأقره الـذهيب، عـن زيـد بـن أرقـم      وصح٣/١٤٨، واحلاكم يف املستدرك ٢/١٢يف أسد الغابة    
، وأورده ٥/١٦٦، والطـرباين يف الكـبري   ١٨٩، ٥/١٨٢ وأمحـد  »يف املنتخـب « ١٠٨ - ١٠٧عبد بن محيـد   

 رقـم  ١/١٨٦، ورمـز لـه بالتحـسني، وهـو يف كـرت العمـال       )٢٦٣١(، رقم ١٥٧السيوطي يف اجلامع الصغري     
، ٣٧٦، ٢/١٩٧وأخرجـه أبـو يعلـى يف املـسند     . يـد بـن ثابـت    وعزاه إىل ابن محيد وابن األنباري عن ز ٩٤٥

، ٣/١٧، وأمحـد يف املـسند   ٢٢٦، ١٣٥، ١/١٣١، والطـرباين يف الـصغري   ٧/١٧٧وابن أيب شيبة يف املصنف    
 وعـزاه إىل ابـن أيب شـيبة    ٩٤٤ وعزاه إىل البـارودي ورقـم    ٩٤٣، رقم   ١/١٨٥، وهو يف كرت العمال      ٦/٢٦

، وهـو  ٨/٤٤٢ سعيد اخلدري، وأخرجـه اخلطيـب البغـدادي يف تـاريخ بغـداد      وابن سعد، وأيب يعلى، عن أيب    
 ٥/٦٢١وأخرجـه الترمـذي يف الـسنن    .  ، وعزاه إىل الطرباين يف الكبري عن حذيفة بن أسـيد  ١/١٨٩يف الكرت   

، وعـزاه إىل ابـن أيب شـيبة، واخلطيـب يف املتفــق     )٩٥١( رقــم ١/١١٧، وذكـره يف كـرت العمـال    ٣٧٨٦رقـم  
 .»لوامع األنوار«وقد توسع املؤلف أيده اهللا يف ختريج هذا احلديث يف كتابه .  عن جابر بن عبداهللاواملفترق،

  . ٨٩٩/ ٢ املوطأ )٢(
  .٩٣/ ١:  املستدرك) ٣(
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ôΘr& tβρß‰Ý¡øt&.والعترة يف اخلرب املتواتر، فكيف يعرضون عنه       s† }̈ $ ¨Ζ9 $# 4’n?tã !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?#u 

ª!$#  ÏΒ Ï&Î#ôÒ sù ( ô‰s) sù !$ oΨ÷�s?#u tΑ#u tΛÏδ≡t� ö/Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑ õ3 Ïtø: $#uρ Μßγ≈oΨ÷�s?#uuρ % ¸3 ù=•Β 

$ VϑŠÏà tã^]٥٤: النساء[.  
uΚ$&: وإىل آية الوالية وهي قوله عـز وجـل          ¯ΡÎ) ãΝ ä3 –ŠÏ9 uρ ª!$# … ã&è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ 

(#θãΖtΒ#u tÏ% ©! $# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο4θn=¢Á9$# tβθè? ÷σãƒuρ nο 4θx.̈“9$# öΝ èδuρ tβθãè Ï.≡u‘^]ــدة  أمجــع آل ]٥٥: املائ
مام األعظم اهلـادي إىل احلـق       ، قال اإل  $  على نزوهلا يف الوصي    #الرسول  
فكان ذلك أمـري املـؤمنني دون مجيـع    :  يف سياق اآلية  - يف األحكام  $األقوم  
ومنـها النقـل    :  يف زيادات شرح األصول    $وقال اإلمام أبو طالب     . املسلمني

   .$املتواتر القاطع للعذر أن اآلية نزلت يف أمري املؤمنني 
تلف الصحابة والتابعون أنه املـراد      ومل خي : $ وقال اإلمام أمحد بن سليمان    

 إمجاع أهل النقل على أن املـراد ـا          $وحكى اإلمام املنصور باهللا     . ذه اآلية 
وحكى إمجاع أهل البيت على ذلك اإلمام احلسن بن بدر الدين واألمـري             . الوصي
واألمري صالح بن اإلمام إبراهيم بن تاج الدين، واإلمام القاسم بن حممـد              احلسني،

  .غريهم كثري و%
 عن ابن عباس من أربع طـرق، وأتـى          $وروى ذلك اإلمام املرشد باهللا      

عن أمري املـؤمنني    : احلاكم احلسكاين يف شواهد الترتيل بطرق كثرية يف ذلك، منها         
، وابن عباس، وعمار بن ياسر، وأيب ذر، وجابر بن عبـداهللا، واملقـداد بـن     $

د بن علي، وأيب جعفر الباقر، وعطـاء        حمم: ومن التابعني . األسود، وأنس بن مالك   
أبو علي الصفار   : $ ومن الرواة يف نزوهلا فيه    . بن السائب، وعبدامللك بن جريج    
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والكنجي، وأبو احلسن علي بن حممد املغازيل الشافعي، وأبو إسحاق أمحـد بـن              
إبراهيم الثعليب املفسر، والواحدي، وصاحب اجلمع بني الستة رزيـن العبـدري،            

وحكى السيوطي أن اخلطيب أخرج ذلك يف املتفق واملفترق عـن ابـن         . والنسائي
  .عباس، وعبدالرزاق، وعبد بن محيد، وابن مردويه، وابن جرير، وأبو الشيخ عنه

وأخرجه أبو الشيخ، وابـن     . وأخرجه الطرباين يف األوسط من حديث عمار      
ا ه أيض وأخرج. مردويه، وابن عساكر، عن سلمة بن كهيل، وابن جرير، عن جماهد          

وأخرجه الطرباين، وابن مردويه، وأبو نعـيم يف        . عن عتيبة بن أيب حكيم، والسدي     
املعرفة، عن أيب رافع، وتكلم صاحب الكشاف وغريه على وجه اجلمع مع أن املراد              
الفرد، وذكر الرواية يف نزوهلا فيه، وكذلك الرازي يف مفاتيح الغيب، وأبو السعود             

: مر كما قال األمري احلسني بن حممد عليهما الـسالم         يف تفسريه، وعلى اجلملة األ    
قال اإلمـام  . انتهى.  إال من ال يعتد به$إمجاع أهل النقل على أن املراد ا علي     

وتنكبنا :  يف الرسالة النافعة بعد أن ساق الروايات من كتب العامة       $املنصور باهللا   
ملستبصر أن دليل احلـق     روايات الشيعة على اتساع نطاقها، وثبوت ساقها، ليعلم ا        

  .انتهى. واضح املنهاج، مضيء السراج
  :وهللا القائل

ـ        ايا من خبامتـه تـصدق راكع  
  

        اإين رجوتك يف القيامـة شـافع  
هذا واملرتل فيه ويف أهل بيت الرسول صلوات اهللا عليه وعليهم أكثر من أن حيصر،                 
  :فإم مهبط الوحي، وخمتلف املالئكة، وهللا القائل

  صــر عنــه البيــوتوبيـت تقا 
  

ــد    ــى الفرق ــناء عل ــال س   ط
ــه   ــن حول ــك م ــت املالئ   تبي

  
ــدي   ــوحي دار الن ــصبح لل   وي
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: عبداهللا بن العباس رضي اهللا عنهم   : فبحق قول ابن عمه حرب األمة، وترمجان القرآن       
ما نزل يف أحد من كتاب اهللا ما نـزل يف           : اوقوله أيض . أنزلت يف علي ثالمثائة آية    

ما أنزل اهللا يا أيها الذين آمنوا إال وعلي أمريهـا     : وقوله أيضا . علي كرم اهللا وجهه   
  .وكل ذلك ثابت بأسانيده حبمد اهللا. وشريفها

 يف حجة الوداع مبشهد اجلمع #وإىل خرب الغدير الذي خطب به الرسول 
tΠ&: )١(الكثري، واجلم الغفري، يف ذلك اليوم الذي أنزل اهللا تعاىل فيه على األصح öθu‹ ø9$# 

àMù=yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr& uρ öΝä3 ø‹n=tæ  ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4̂]٣: املائدة[ ،
: وفيه أنزل اهللا على رسوله:  يف األحكام$قال إمام اليمن حيىي بن احلسني 

&$ pκš‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§�9$# õ÷Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹ s9Î)  ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ) uρ óΟ©9 ö≅yèøÿs? $yϑ sù |Møó̄=t/ … çµ tGs9$y™Í‘ 4 
ª!$#uρ š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 فرتل حتت الدوحة مكانه : ، إىل أن قال]٦٧: املائدة[3̂ #$

بلى يا : يا أيها الناس ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا«: ومجع الناس مث قال
 فمن كنت مواله فعلي :اللهم اشهد، مث قال: اللهم اشهد، مث قال: فقال. رسول اهللا

 »مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، واخذل من خذله، وانصر من نصره
  .)٢(انتهى

                                   
إشارة إىل ما رواه البخاري وغريه أن اآلية نزلت يـوم عرفـة، وهـو حممـول إن صـح علـى تكـرار الـرتول،              ) ١(

إن صح بناء على ما هو احلق عند أرباب التحقيـق واإلنـصاف مـن    :  اآلي، وقلناكما قالوا بذلك يف كثري من     
أن يف الصحيحني الصحيح وغـري الـصحيح كغريمهـا كمـا قـرر ذلـك الـدارقطين فيمـا انتقـده، وابـن حجـر يف                   

ده متت مـن املؤلـف أيـ   . هدي الساري، خالفا ملا عليه الكثري من املقلدين، واملتعصبني، ولسنا بصدد جمادلتهم     
 .اهللا

 .٣٨-١/٣٧األحكام ) ٢(
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روى كل منها مـا   وقد خطب احلجيج صلوات اهللا عليه وآله خبطبة كربى،
هذا اخلرب قد بلغ حد التواتر،      : $قال اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة        . حفظ

وقال السيد . األخبار ماله من كثرة الطرق، وطرقه مائة ومخس طرق   وليس خلرب من    
علم مـن   ا  من أنكر خرب الغدير فقد أنكر م      : مجال الدين اهلادي بن إبراهيم الوزير     

وقال السيد  . ألن العلم به كالعلم مبكة وشبهها، فاملنكر سوفسطائي       ؛ الدين ضرورة 
يروى مبائـة طريـق وثـالث       إن حديث الغدير    : احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير    

  .انتهى. ومخسني طريقا
وقد أخرجه حممد بن جرير الطربي من مخس وسبعني طريقا، وأفرد له كتابا             
مساه كتاب الوالية، وذكره احلافظ أبو العباس أمحد بن حممد بن عقدة مـن مائـة                

 -قال املقبلي يف األحبـاث   . ومخس طرق، وقد ذكر ذلك ابن حجر يف فتح الباري         
وقـال  . انتهى. ا وإال فما يف الدنيا معلوم إن كان هذا معلوم -: حاله معلوم    مع أن 

اللهم وال من وااله وعاد     : رواه ثالثون من الصحابة، وفيه    : ابن حجر يف الصواعق   
  .اخل... من عاداه واخذل من خذله 

: وروى ابن حجر العسقالين خرب الغدير عن سبعة وعشرين صحابيا، مث قال           
اثين عشر، ثالثة عشر، مجع من الـصحابة، وثالثـني          : املة، مثل غري الروايات   

رتين طرقه فقطعت   : وقال الذهيب . وعده السيوطي من األحاديث املتواترة    . رجال
  .به

 يف القصص احلق إىل تكرره يف غري املقام         $وقد أشار اإلمام شرف الدين      
  :له بعد ذكر الصحابةبقو. اخل... كما هو معلوم، وإىل قول الذهيب رتين طرقه 

  وكلهم عندنا عدل رضـى ثقـة      
   

ــه    ــتم تولي ــه ح ــتم حمبت   ح
  



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٢٩ 

 ا جرى من بعـده هلـم      إال أناس  
  

  أحداث سوء ومـاتوا يف أثانيـه        
  :إىل قوله  

  ما قلت إال الـذي قـد قـال خالقنـا     
   

  يف ذكره أو رسـول اهللا حاكيـه         
  فكـل حادثـة يف الـدين قـد وردت      

  
  وفتنــة وامتحــان مــن أعاديــه  

  ـرسول يف لفظ تنصيص وتنبيـه          حمكم الذكر والنقل الصحيح عن الـيف  
  :إىل قوله  

  من مثل ما كان يف حج الـوداع ويف   
  

  يوم الغدير الذي أضحى يثنيـه       
  وهو احلديث اليقني الكون قد قطعت       

  
  بكونه فرقـة كانـت توهيـه        

  أبان يف فضله مـن كـان خالقنـا          
  

  له يوايل ومـن هـذا يعاديـه         
. وأخرج ابن أيب شيبة، وأمحد، والنسائي، عن بريدة  : بلي يف اإلحتاف  وقال املق   

بلى يـا  : ؟ قلت»أنفسهم يابريدة ألست أوىل باملؤمنني من«: #فقال : إىل قوله
، وذا احلديث، وما يف معناه حتتج  »من كنت مواله فعلي مواله    «: قال. رسول اهللا 

ل مساق كالمه أنه سـواه       د #ألن النيب   . أوىل:  مبعىن »موىل«الشيعة على أن    
: إىل قوله .ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم معىن: بنفسه، وإال ملا كان ملقدمة قوله

 .ومن أشهر ما يف الباب خرب غدير خم
وقد عزاه السيوطي يف اجلامع الكبري إىل أمحد بن حنبل، واحلاكم، وابـن أيب              

لنسائي، واملقدسي، وابن أيب    شيبة، والطرباين، وابن ماجه، وابن قانع، والترمذي، وا       
عاصم، والشريازي، وابن عقدة، وأيب نعيم، وابن حبان، واخلطيب ذلك من حديث       
ابن عباس، وبريدة، والرباء بن عازب، وعمر، وحبشي بن جنادة، وأيب الطفيـل،             
وزيد بن أرقم، وجرير البجلي، وجندب األنصاري، وسعد بن أيب وقاص، وزيد بن        
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د وأيب أيوب ومالك بن احلويرث وحبيب بن بديل وقـيس           ثابت، وحذيفة بن أسي   
بن ثابت، وعلي بن أيب طالب، وابن عمر، وأيب هريرة، وطلحة، وأنس، وعمرو بن         

ا أوىل باملؤمنني   ال أوضح من هذا الدليل رواية وداللة على أن علي         : إىل أن قال  . مرة
  .انتهى باختصار. من أنفسهم

فما ترضى أن تكون مين «: ت اهللا عليه وآلهوخرب املرتلة الذي قال فيه صلوا
 هكذا لفظ رواية اإلمام األعظم زيد »مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي

: # يف األحكام، وفيه يقول $، وقال اإلمام اهلادي إىل احلق %بن علي 
، ويف ذلك دليل على أنه »علي مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي«

أوجب له ما كان جيب هلارون مع موسى ما خال النبوة، وهارون صلى اهللا عليه قد 
فقد كان يستحق مقام موسى، وكان شريكه يف كل أمره، وكان أوىل الناس 

:  حني سأل ذا اجلالل واإلكرام فقال$مبقامه، ويف ذلك ما يقول موسى 
&≅yèô_$#uρ ’Ík< #\�ƒÎ—uρ ô ÏiΒ ’Í?÷δr& ∩⊄∪ tβρ ã�≈yδ Å�r& ∩⊂⊃∪ ÷Š ß‰ô©$# ÿÏµ Î/ “Í‘ø— r& ∩⊂⊇∪ çµø. Î�õ°r& uρ þ’ Îû 

“Ì� øΒ r& ∩⊂⊄∪ ö’s1 y7ysÎm7|¡èΣ #Z��ÏVx. ∩⊂⊂∪ x8t� ä. õ‹tΡuρ #·��ÏW x. ∩⊂⊆∪ y7̈Ρ Î) |MΖ ä. $ uΖÎ/ #Z��ÅÁt/^]٢٩: طه- 

ô‰s% |MŠ&: ، فقال سبحانه]٣٥ Ï?ρ é& y7s9÷σ ß™ 4y›θßϑ≈ tƒ^]انتهى]٣٦: طه ،.  
فيه : $ل اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة        وهو كذلك متواتر معلوم، قا    

من الكتب املشهورة عند املخالفني أربعون إسنادا من غري رواية الـشيعة وأهـل              
هذا حديث املرتلة الذي كان شيخنا أبـو حـازم          : وقال احلاكم احلسكاين  . البيت

 ورواه يف مسند أمحد بعشرة أسـانيد،      . خرجته خبمسة آالف إسناد   : احلافظ يقول 
ومسلم من فوق سبع طرق، ورواه البخاري، وعلى اجلملة األمر كما قال اإلمـام              

  .، واخلرب مما علم ضرورة انتهى$احلجة عبداهللا بن محزة 
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واستدل حبديث املرتلة على استحقاق علـي       : وقال ابن حجر يف فتح الباري     
تتصل يب معىن احلديث   : وقال الطييب . رضي اهللا عنه للخالفة دون غريه من الصحابة       

إال أنـه ال نـيب      : نازل مين مرتلة هارون من موسى، وفيه تشبيه مبهم، بينه بقوله          
بعدي، فعرف أن اإلتصال املذكور بينهما ليس من جهة النبوة، بل من جهـة مـا         

  .إخل... دوا وهو اخلالفة 
  :وقال ابن حجر املكي يف شرح قول صاحب اهلمزية

  ووزيـر ابـن عمـه يف املعــايل   
  

  هـل تـسعد الـوزراء     ومن األ   
: $وقد وردت فيه مبعناها على وجه أبلغ من لفظها، وهو قولـه    : ما لفظه   

 فإن هذه الوزارة املستفادة من هذا أخص من         »أنت مين مبرتلة هارون من موسى     «
مطلق الوزارة، ومن مثة أخذ منها الشيعة أا تفيد النص أنه اخلليفة بعـده، وهـو                

وزارة اخلاصة من أن النيب آخاه دون غريه، وأرسله         كذلك، مث ذكر ما يؤيد هذه ال      
ا لرباءة، واستخلفه مبكة عند اهلجرة، مث ذكر الوجه الذي هو عنده مانع مـن               مؤدي

وهو ال يفيـد مـا      . إخل.. النص على اخلالفة، وهو موت هارون يف حياة موسى          
الـرد  ذكره، إذ قد ثبت االستحقاق، وال يبطله موته قبله وذلك واضح، وكفى يف           

  .إال أنه ال نيب بعدي: قوله
ومن انقاد حلكم الضرورة، وسلم لقضاء الفطرة، علم ما عىن اهللا ورسـوله             
ذه اآليات الربانية، واألخبار النبوية، وقد قرر األئمة اهلداة، الدالالت فيها مبـا ال            

 يف أمـري   #مزيد عليه، وقد وردت النصوص املتطابقة على لسان سيد املرسلني           
نني، وسيد املسلمني، وقائد الغر احملجلني، ويعسوب املؤمنني، وإمام املـتقني،           املؤم

وأنه أخوه ووصيه ووزيره ووارثه، وويل كل مؤمن من بعده، وباب مدينة علمـه،      
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وأن رسول  . وعيبة علمه، ودار احلكمة، وراية اهلدى، ومنار اإلميان، وإمام األولياء         
ملهتدون من بعده، وأن أذنه األذن الواعية،        املنذر وهو اهلادي به يهتدى ا      #اهللا  

وأنه لو كان من بعده نيب لكان إياه، وأنه األنزع البطني وأنه ال حيبه إال مؤمن وال                 
يبغضه إال منافق، وأنه أبو ذريته، وأنه خلق من نوره ومن شجرته، وأنه أول مـن                

لـى سـنته،   آمن به، وأول من يصافحه، وأنه املؤدي دينه ومنجز وعده واملقاتل ع       
واملقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على ترتيله، وقاتـل النـاكثني والقاسـطني              
واملارقني، وباب علمه، وأن احلق معه، واحلق على لسانه، والقرآن معه وهو مـع              
القرآن، وأنه املسمع هلم صوته، واهلادي ملن اتبعه، وأن من اعتصم به أخذ حببل اهللا               

 ومن ختلف عنه حمقه اهللا، ومن ترك واليته أضـله اهللا،           ومن تركه مرق من دين اهللا     
ومن أخذ بواليته هداه اهللا، ومن فارقه فارق الرسول، ومن فارقه فـارق اهللا، وأن               
حربه حربه وسلمه سلمه وسره سره وعالنيته عالنيته، ومن أحبه أحبه، ومن أبغضه    

اعة اهللا، وأنه ال أبغضه، ومن سبه فقد سبه، وأن طاعة علي طاعة الرسول وطاعته ط    
يرد عن هدى وال يدل على ردى، وباب الرسول الذي يؤتى منه، واملبني لألمة ما               
اختلفوا فيه وما أرسل به، وأن اهللا يثبت لسانه ويهدي قلبه، وأن من أحب أن حييا                
حياة رسول اهللا وميوت مماته ويدخل اجلنة اليت وعده ربه فليتول عليا وذريته مـن               

م إميانا باهللا، وأوفاهم بعهد اهللا، وأقـومهم بـأمر اهللا، وأقـسمهم             بعده، وأنه أوهل  
بالسوية، وأعدهلم يف الرعية، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم عند اهللا مزيـة، وأنـه             

 أقدمهم سلم  ا وأعظمهم حلم  ا، وأنه سيد العرب، وسيد يف الـدنيا        ا وأكثرهم علم
لرسول منه وهو منه وجربيـل      وسيد يف اآلخرة، وأنه منه مبرتلة رأسه من بدنه، وا         

وهو منهما، وال يؤدي عنه إال هو أو علي، وأنه كنفسه، وأنه ورسـول  :  قال $
 حجة على األمة يوم القيامة، وأنه إمام الربرة وقاتل الفجرة منصور مـن              #اهللا  
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 ٣٣ 

نصره خمذول من خذله، وأن اهللا جعله حيب املساكني ويرضى م أتباعا ويرضـون     
  .به إماما

فطوىب ملن اتبعك، وصدق فيك، وويـل ملـن         «: ت اهللا عليه وآله   قال صلوا 
إن هذا وشـيعته    :  مقسما برب هذه البنية    #وقال  . »أبغضك، وكذب عليك  

الفائزون يوم القيامة وأنه حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله، كرار غري فرار، وأنه              
 وجعـل ذريتـه يف      أحب اخللق إىل اهللا وإليه، وأن اهللا جعل ذرية كل نيب يف صلبه            
 وقبل ما بـني  #صلب علي، وأنه يكسى إذا كسى، وحييا إذا حيي، وأنه عانقه      

ا له مين، وأنه يقـدم       أشد حب  هلَّيا عم واهللا لَ   «: أحتبه؟ فقال له  : عينيه، فقال العباس  
       ا مقمحني، وأن من مات على      على اهللا وشيعته راضني مرضيني ويقدم عدوه غضاب

 يف كرت اهللا، ومن مات على عهد علي فقد قضى حنبـه،   فهو #عهد رسول اهللا    
  .»ومن مات حيبه بعد موته ختم اهللا له باألمن واإلميان

فهذه قطرة من أمطار، وجمة من حبار، وملعة من أنوار، مما نقلته األمة عمن ال               
ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، ولكل واحد منها طرق، وشواهد يـضيق           

 .)١(واها الويل والعدو، واحلق ما شهدت به األعداءالبحث عنها، وقد ر
وقد أخرج اهللا من بني الكامتني ما مأل اخلافقني، وقد قال حفاظ حمدثي العامة              

: ملا رهم ما رووه، كأمحد بن حنبل، وإمساعيل القاضي، والنسائي، والنيـسابوري     
ابة ما ورد   ما جاء ألحد من الفضائل ما جاء لعلي، ومل يرد يف حق أحد من الصح              

 مبعنـاه ولفظـه يف   ٧١رواه عنهم احلافظ ابن حجر يف فتح الباري يف صفحة        . فيه

                                   
 . قد وسع شيخنا املؤل أيده اهللا ي ختريج هذه األخبار ي لوامع األنوار مبا يه بغية الرائد وضالة الناشد)١(
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 ٣٤ 

مل يرد يف حق أحد من الصحابة باألسانيد اجلياد أكثر مما جاء لعلـي             : اجلزء السابع 
ما بلغنـا   :وقد روينا عن اإلمام أمحد بن حنبل قال       ): ٧٤(وقال يف صفحة    . إخل.. 

وقال البيهقي يف سياق اجلهر     . نا عن علي بن أيب طالب     عن أحد من الصحابة ما بلغ     
وأما أن علي بن أيب طالب كان جيهر بالتسمية فقد ثبـت  : ببسم اهللا الرمحن الرحيم  

بالتواتر، ومن اقتدى يف دينه بعلي بن أيب طالب كان على احلق، والدليل عليه قوله               
ـ   : وقال. اللهم أدر احلق معه حيث دار     : # ا لدينـه فقـد   من اختذ عليـا إمام

ومثل كالمه بلفظه قاله الرازي يف مفاتيح       . استمسك بالعروة الوثقى يف دينه ونفسه     
  .الغيب

ا مل تزنـه    إن علي : وروى ابن اجلوزي يف تارخيه أن اإلمام أمحد بن حنبل قال          
واعلم أن أمري املؤمنني لـو  : وقال يف شرح النهج. إىل آخره... اخلالفة ولكنه زاا  

وبالغ يف تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته اليت آتاه اهللا إياها، واختصه ا            فخر بنفسه   
 #وساعدته فصحاء العرب كافة مل يبلغوا معشار ما نطق به الرسول الـصادق              

يف أمره، ولست أعين بذلك األخبار العامة الشائعة كخرب الغدير، واملرتلة، وقـصة             
 مبكة يف ابتداء الدعوة، وحنو ذلـك،      براءة، وخرب املناجاة، وقصة خيرب، وخرب الدار      
 .انتهى. بل األخبار اخلاصة اليت رواها فيه أئمة احلديث

والوارد فيه عن اهللا ورسوله منه ما يفيد الوالية واإلمامة، ومنـه مـا يفيـد           
الوصاية، كما أخرج ذلك علماء األمة، وقد ألف القاضي حممد الشوكاين كتابا يف             

معه جعلنا اهللا ممن اعتصم  ، وغريه، ومنه ما يفيد أن احلقإثبات الوصاية العقد الثمني
 . يف كل قول وعمل#حببل اهللا، والتزم بكتاب اهللا وسنة رسوله 

آية املباهلة،  : ومن حجج اهللا املنرية فيه ويف العترة املطهرة من اآليات الكرمية          
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 ٣٥ 

ô&: وهي قوله تعاىل   yϑ sù y7§_!% tn Ïµ‹ Ïù . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ x8u!% ỳ z ÏΒ ÉΟù=Ïè ø9$# ö≅ à) sù (#öθ s9$ yès? äí ô‰tΡ 

$tΡ u!$ oΨö/r& ö/ ä.u !$oΨö/r& uρ $tΡ u!$ |¡ÎΣuρ öΝ ä.u!$ |¡ÎΣuρ $oΨ|¡àÿΡ r&uρ öΝ ä3 |¡àÿΡr& uρ ¢ΟèO ö≅ Íκ tJö6tΡ ≅yèôfuΖ sù |MuΖ ÷è©9 «!$# 

’n?tã šÎ/É‹≈ x6ø9$#^] وقد أمجعت األمة على أنه مل يدع غري الوصي          ]٦١: آل عمران ،
ا نفس الرسول بنص القـرآن، واحلـسنني        ، فقد جعل اهللا علي    #مة  وابنيه وفاط 

%tÏ&ولدي نبيئه مبحكم الفرقان، وحكم ذريتـهم حكمهـم،       ©! $#uρ (#θãΖtΒ#u öΝ åκ÷Jyèt7 ¨?$#uρ 

Ν åκ çJ−ƒÍh‘èŒ^]٢١: الطور[  ،&(#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘F{$# öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’n< ÷ρr& <Ù ÷èt7 Î/ ^]وأبان اهللا   ]٧٥: األنفال ،
 فضلهم على كافة الربية، إذ خصهم سبحانه من بني أهل األرض ذات الطول              تعاىل

  . والعرض
فكيف جيوز لنفس أن تتقـدم      :  يف هذا املوضع   $قال اإلمام املنصور باهللا     

& :إىل أن قال. #رسول اهللا  على نفس Éir( Ÿ2uρ ô ÏiΒ 7πtƒ#u ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ 

šχρ ”� ßϑ tƒ $ pκ ö�n=tæ öΝ èδuρ $ pκ ÷]tã tβθàÊÌ� ÷èãΒ ^]١٠٥: يوســــــــف[، &$tΒ uρ !$yγ è=É) ÷è tƒ �ωÎ) 

tβθ ßϑ Î=≈ yèø9  .انتهى. ]٤٣: العنكبوت[^#$

 واحلاكمـان  ،احلسن، والشعيب، والـسدي : وممن روى حديث املباهلة فيهم   
  واخلوارزمي، والزخمشري، والبيضاوي،، والثعليب، وأبو نعيم،اجلشمي واحلسكاين

من ألفاظ الرواية ما رواه احلاكم يف املستدرك عن عـامر          و. والرازي، وأبو السعود  
≅ö&: حديث صحيح، ملا نزل قوله تعـاىل      : بن سعد وقال   à) sù (#öθs9$yès? äíô‰tΡ $ tΡu !$oΨö/r&^  

اللـهم هـؤالء    «: ا، وقـال  ا وحسين ا وفاطمة وحسن   علي #إخل دعا رسول اهللا     
 واحد من أصـحاب  صحيحه، وأمحد بن حنبل عن غري وأخرجه مسلم يف. »أهلي
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 ٣٦ 

ملـا  : ، والتابعني، وقال احلاكم أبو القاسم يف حديثه عن عامر قال          #رسول اهللا   
≅&:  نزل قوله تعاىل   à) sù (#öθs9$yè s?^  ...      إخل رواه مسلم والترمذي قال يف الكـشاف :

وقدمهم يف الذكر على النفس لينبه على لطف مكام وقرب مرتلتهم وليؤذن بأم             
فس مفدون ا وفيه دليل ال شيء أقوى منه على فضل أصحاب            مقدمون على األن  

 والبحث مستوىف يف    #وفيه برهان واضح على صحة نبوة النيب         ،%الكساء  
  .لوامع األنوار

نعم، ونطوي الكالم يف آية اإلصطفاء، وآية املودة، وآية السؤال، وغريهن من  
سابقا آية التطهري ومـا     اآليات الكرمية اخلاصة والعامة، وخنص بالبحث كما أشرنا         

$&: يتبعها، وهي قوله عز وجل     yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs?^] وأخبار الكسا املعلومة بنقل فرق األمة مـصرحة         ]٣٣:األحـزاب ،
ى أهل البيـت    بقصرها عليهم، وحصرها فيهم، وإخراج من يتوهم دخوله يف مسم         

بأوضح بيان، وأصرح برهان، أما طريق روايتها فنذكر طرفا نافعـا مـن الـرواة               
اإلمام الناصر للحق احلسن بن علي، واإلمام أبـو         : املرجوع إليهم عند األمة، منهم    

طالب، واإلمام املرشد باهللا، وحممد بن منصور املرادي، وحممد بن سليمان الكويف،            
ي، واحلاكم احلـسكاين،  لي بن احلسني، واحلاكم اجلشموصاحب احمليط باإلمامة ع   

وابن أيب شيبة، وابن عقدة، وابن املغازيل، وغريهم بأسانيدهم، ومالك بن أنـس،             
ووكيع، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومسلم، وأبو داود، والترمـذي،            
والدارقطين، والثعليب، والواحدي، واحلاكم، والطحاوي، وأبو يعلى، وأبو الشيخ،         

 وعبد بن محيد، ومطني، وابن أيب داود، وابن أيب حامت، وابن            والطرباين، والبيهقي، 
جرير، وابن خزمية، وابن عساكر، وابن مردويه، وابن املنذر، وابن منيـع، وابـن              
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 ٣٧ 

النجار، والشيخ حمب الدين الطربي الشافعي صاحب ذخائر العقىب يف مناقب ذوي            
  .القرىب، والبغوي، وغريهم

ؤمنني، واحلسن السبط، وفاطمة الزهـراء      أمري امل :واملروي عنهم من الصحابة   
، وعبداهللا بن العباس، وعبداهللا بن جعفر، وجابر بن عبداهللا، وأم املـؤمنني أم             %

سلمة، وابنها عمر بن أيب سلمة، وعائشة، والرباء بن عازب، وواثلة بن األسـقع،              
، وأبو سعيد اخلدري، وأنس بن مالك، وسعد        #وأبو احلمراء موىل رسول اهللا      

أيب وقاص، بطرق تضيق عنها األسفار، وال تستوعبها إال املؤلفات الكبار، وهي            بن  
متطابقة على معىن واحد، من مجع األربعة علي والزهراء واحلسنني مع رسـول اهللا              

 : ويف بعـضها  -اللهم هؤالء أهـل بـييت     «: #، وجتليلهم بالكسا، قائال     #
حنوها مما ال خيرج عن     اصيت، و أهل بييت وخ  : وفيه. أهلي، وأهل بييت  : وفيه. وعتريت

ويف البيت جربيل : ، ويف بعضها» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا-هذا املعىن
  .وميكائيل صلوات اهللا عليهما

والروايات مفيدة لوقوع ذلك، وتكرر نزول اآلية يف مقامات عديدة، ومدد           
:  يف بعضها يكرر تالوا عليهم ودعاءهم ا أشهرا كثرية،    #مديدة، بل مل يزل     

$﴿الصالة يا أهل البيت     : #مثانية عشر شهرا، بيانا لكوم أهل بيته، قائال          yϑ ¯Ρ Î) 

ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# ... ﴾اآلية .  
 حـىت   »إمنا« مؤكدا باحلصر والقصر مبالغة بـ       -وقد أخرب اهللا جل جالله      
 بإذهاب الرجس عنهم، وتطهريهم تطهريا تامـا،        -كأنه تعاىل ال يريد شيئا سواه       

مبـراد   فاد العصمة يف االعتقاد واألقوال واألفعال، ألن ما يترته منه غري ذلك ليسفأ
إرادته تعاىل ال ختلو إما     : قلنا. ال يلزم من وقوع اإلرادة وقوع املراد      : فإن قيل . اقطع
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 ٣٨ 

أن تتعلق بأفعال عباده أو بأفعاله، إن كان األول فمسلم عدم املالزمة، ألنه مل يردها        
بيل االختيار، وقد بىن أمره تعاىل على اإلبتالء، فهي واقفـة علـى   منهم إال على س  

وجود دواعيهم وانتفاء صوارفهم ضرورة، وإن كان الثاين وهو تعلقها بأفعاله تعاىل            
فال حمالة من وقوع املراد، إذ ال صارف حينئذ إال ما اهللا مرته عنـه مـن العجـز                   

yϑ$!&والبــداء، تعــاىل اهللا ســبحانه،    ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !#sŒ Î) yŠ#u‘r& $º↔ ø‹ x© β r& tΑθà) tƒ … çµs9  ä. 

ãβθä3 uŠsù^]٨٢: يس[    ،&×Α$ ¨èsù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒÌ� ãƒ^]وقد أسند الفعلني عز وجل إليه       ]١٠٧: هود ،
    ا حقيقة، كما يف قوله تعـاىل      يف قوله ليذهب ويطهر صرحي :&ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# tÎit7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 

öΝ à6tƒÏ‰öη tƒuρ z oΨß™ zƒÏ% ©! $#  ÏΒ öΝ à6Î=ö6s%^]ــساء �ß‰ƒÌ& ،]٢٦: النــ ãƒ ª!$# βr& y#Ïeÿ sƒ ä† öΝ ä3Ψtã 

�ß‰ƒÌ&،  ]٢٨: النساء[4̂ ãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9  فكل هذه قد أرادها تعـاىل       ،]١٨٥: البقرة[^ #$
�ª!$#uρ ß‰ƒÌ&: وهي واقعة، خبالف ما أراد وهو موقوف على االختيار، كقوله تعاىل           ãƒ 

βr& z>θçG tƒ öΝ à6ø‹ n=tæ ^]فقد أراد التوبة عليهم وهي واقفة على اختيارهم         ]٢٧: اءالنس ،
$&: بفعل التوبة قطعا، عقـال ومسعـا       yϑ ¯ΡÎ) èπt/öθ−G9 $# ’n?tã «!$# šÏ% ©# Ï9 tβθè=yϑ ÷è tƒ u þθ�¡9 $# 

7's#≈yγ pg¿2 ¢ΟèO šχθç/θçGtƒ  ÏΒ 5=ƒÌ� s% ^]١٧: النساء[، &’ÎoΤÎ) uρ Ö‘$¤ÿ tós9  yϑ Ïj9 z>$ s? z tΒ#uuρ^ ]طه :

إذا كان اإلذهاب والتطهري فعله عز وجل لزم اجلرب وارتفـاع        :  اآلية، فإن قيل   ،]٨٢
ليس فعله يف ذلك إال األلطاف والتوفيق، وعلى اجلملة هـي علـى          : قلنا. التكليف

معىن العصمة يف األنبياء صلوات اهللا عليهم، ومجاعة األمة، فما قيل فيها قيل فيهـا،     
 ذكره الشيخ ابن تيمية يف منهاجه، وتبعه على وكل على أصله، فظهر ذا احنالل ما 

قلت وهذا البحث الزم    : ذلك حممد بن إمساعيل األمري، حيث قال بعد إيراد كالمه         
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 ٣٩ 

  .انتهى. على قواعد االعتزال بال ريب
 اليت هي اجلنس املعرف بالالم يف الـرجس         -هذا وقد علم من صيغة العموم       

املؤكد املطلق عن املتعلـق إذهـاب   الذي هو ما يستقبح ويستخبث، ومن التطهري        
ª!$#uρ ãΑθ&: مجيع ما يترته عنه، فثبت بذلك العصمة على مقتضى الـدليل           à) tƒ ¨, ysø9 $# 

uθèδuρ “Ï‰ôγ tƒ Ÿ≅‹ Î6¡¡9$#^]٤: األحزاب.[  
يدخل يف مسمى أهل البيت غريهم من أهل بيت السكىن، وأهـل            : فإن قيل 

وجات، فاملقام يقتضي أن يكـن      بيت النسب، وأيضا اآلية واقعة يف سياق ذكر الز        
األحاديث املتواترة القاطعة معينة للمراد، سواء كانت صـارفة مـن    : قلنا. مرادات

احلقيقة إىل ااز، أو معينة للمقصود من معاين املشترك، وسواء كان باعتبار وضع             
، ومـا   #لغوي أو شرعي، وأما السياق فالسياق يف األصل يف ذكر الرسـول             

له، فال بعد يف توسيط من هو أخص منهن وأقرب، وقد أبان تعاىل      ذكرن إال من أج   
حتويل اخلطاب، بتذكري الضمري بال ارتياب، واآلية كالم مستقل ال حيتاج إىل مـا              
قبله وال ما بعده، وبعد هذا كله فداللة السياق ظنية، واألخبار قطعية، واملظنـون              

  :ها عليهم من وجوهيبطل بالقاطع املعلوم، وهي دالة على تعيينهم، وقصر
 دعاهم دون غريهم، ولو شاركهم غريهم لدعاه إذ هـو يف         #أنه  : األول
  .مقام البيان
 .ا بالفعل مع القول عليهم بالكسا ليكون بيان#اشتماله : الثاين
 . مؤكدا للخرب»اللهم هؤالء أهل بييت«:  قال#أنه : الثالث
ييزه أكمل متييز، كما ذكـره      تعريف املسند إليه باإلشارة، املفيده لتم     : الرابع
  .أهل املعاين
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 ٤٠ 

مكانك أنت إىل   : دفعه لغريهم كأم سلمة رضي اهللا عنها، وقال هلا        : اخلامس
أنـت  : ويف بعضها . لست من أهل البيت، أنت من أزواج النيب       : ويف بعضها . خري

فدل على إخراجها ومجيع األزواج مع ما تقدم، فإن قيل يف بعـض             . ممن أنت منه  
بلى فادخلي يف الكساء    : يا رسول اهللا ألست من أهل البيت؟، قال       : التاألخبار، ق 
روايات دفعها أكثر وأصرح، فكانت أرجح وأوضح، مع أنه مل يشر           : قلنا. فدخلت

بعد ما قضى دعاءه البن عمه وابنيه وفاطمة، وقد بني هلـا           : إليها معهم، فلذا قالت   
 فكان ذلك على فرض صحته إيناسا ولغريها أم غري داخلني يف معىن اآلية والدعاء،      

وتطييبا للخاطر، وكذلك ما روي لواثلة بن األسقع، وال يضر ذلك بعـد البيـان               
&: القاطع، فليس إال كقوله تعاىل yϑ sù  Í_yè Î6s? … çµ̄Ρ Î*sù Íh_ÏΒ (̂]٣٦: إبراهيم[.  

 مما علم أن لـيس      »وشيعتنا منا «،  »سلمان منا أهل البيت   «: #وكقوله  
ا، وإمنا هم من جانبهم، ومن املتصلني م،        ا وإمجاع امهم اخلاصة قطع  املراد يف أحك  

واألمر يف ذلك جلي، واألمة جممعة على اختالف طرائفها على دخوهلم، وسواهم            
حيتاج إىل دليل وال دليل، بل الربهان القاطع قائم على خالفه، وأيضا اآلية دالة على               

 هم، فبان عدم دخول الغري وإال خرج       ا، وال قائل من األمة بعصمة غري      العصمة قطع
    ورد يف لفظ بعض الرواة تفـسري الـرجس         : ا، فإن قيل  احلق عن أيدي األمة قطع

ا تفسريه به ال ينفي ما عداه، مما علم أنه موضوع له قطع           : قلنا. بالشك يف دين اهللا   
 ،االهتماملغة وشرعا، فهو تنصيص على بعض أفراد العام، لعظم التطهري منه ومزيد            

مع أنه تفسري للرجس ال غري، والتطهري املؤكد الذي أخرب اهللا به وحذف متعلقـه               
يقتضي العموم لكل ما يترته عنه، ويطلق على إذهابه أنه تطهري كما هو معلوم، مث               

  .إن تلك رواية آحاد فال تعارض ما علم من معناه املوضوع له
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 ٤١ 

. يف احلكم معهـم   احلصر على األربعة يقتضي أن ال تدخل ذريتهم         : فإن قيل 
 إخراج من يتوهم دخوله ممن عداهم من املوجودين من األقارب    #إمنا أراد   : قلنا

واألزواج، لقيام القاطع على ذلك، فأما ذريتهم فهم يدخلون يف لفظ أهل البيـت              
والعترة، كما يدخل من يوجد من األمة يف مسمى األمة، وأيضا أمجعت األمة على              

 وإمنا اخلالف يف دخول غريهم معهم، فتحصل اإلمجاع         كوم أهل البيت والعترة،   
عليهم قطعا، ومن خولف يف إدخاله من غريهم قد قامت تلـك الـرباهني علـى                

  .إخراجه
هذا ولنا أيضا على إدخال ذرية اخلمسة وبقائهم إىل قيام الساعة، وأن أهـل              

ض كما أن   البيت احلجة على األمة، أخبار التمسك والسفينة، وأم أمان ألهل األر          
 .النجوم أمان ألهل السماء، فإذا ذهبوا من األرض أتى أهل األرض ما يوعدون

وأخبار اإلمام املهدي املوعود به إلظهار دين اهللا، وغري ذلك مـن املتـواترة        
املعلومة جلميع األمة، ال ختبوا أنوارها، وال تأفل مشوسها وأقمارها، وهي صرحية يف             

 سفينتهم، يف مجيع األحكام، وكوم األمـان        وجوب التمسك م، والدخول يف    
ـ        ا، على مرور األزمان، فهي أصح وأصرح وأقطع للحجة من أدلة إمجاع األمة قطع

بل ليس لإلمجاع العام معهم مثرة، بل مل يظهر أن املراد مبـا ورد يف اإلمجـاع إال                  
  :مجاعة العترة، ولذا قال قائلهم

  ل على ما العلـم ينبيـه      أقوى دلي     إمجاعنا حجة اإلمجاع وهـو لـه      
ال شك أنه قد أبلـغ      : فاجلواب. أتباعه: املراد بآل حممد فيما ورد بلفظه     : فإن قيل 

أما لفـظ العتـرة   :  فنقول.املعارضون مستطاعهم يف رد ما فضل اهللا به أهل البيت   
ما، وكذا أهل البيت، مل  والذرية فلم يستطع أي معارض املنازعة يف اختصاصهم

هـم آل  : ن يدعي فيه، غاية األمر أن يدخل معهم الزوجات، أو يقول        ميكن ملدع أ  
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 ٤٢ 

علي وآل جعفر وآل عقيل، وآل العباس، وأخبار الكسا املعلومة بصيغة احلـصر،             
ورد أم سلمة، وغريها مانعة من دخول غريهم، كما أوضحناه، وأما لفظ آل حممد              

 .فقد ادعى البعض ذلك
  وقد محله مـن  . آل حممد كل تقي  : ثا عند أهل احلدي   ا ضعيفً وروى فيه خرب

أنصف من احملدثني على أن املراد األتقياء من أهل البيت، إلخراج غري األتقياء، على             
…&: معىن قوله تعاىل   çµ ¯ΡÎ) }§øŠ s9 ô ÏΒ š�Î=÷δr& (̂]اآليـة، ذكـره يف اجلـامع        ]٤٦: هود 

وج معه إىل   الصغري، وإن دعوى أن املراد بآل حممد أتباعه لبمكان من البطالن ال حي            
إقامة برهان، إذ املعلوم أن اهللا تعاىل قد خص من يطلق عليهم هذا اللفظ بأحكـام                
يستحيل أن يراد ا كل األمة، منها حترمي الزكاة على آل حممد، أفتكون حمرمة على            

اختصاصهم بنصيبهم من اخلمس، وقد بني اهللا       : كل املؤمنني، فمن مصرفها، ومنها    
’# #$!© (βÎ¨&: قوله تعـاىل  تعاىل اآلل بالذرية ب    s∀sÜô¹$# tΠ yŠ#u % [nθçΡ uρ tΑ#uuρ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) tΑ#uuρ 

tβ≡t� ôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑ n=≈yè ø9$#^]ويف هذا كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيد ]٣٣: آل عمران ،.  
إن أهل البيت الذين ذكرت قد صار يف كل فرقة منهم طآئفة فمن             : فإن قيل 

  .قد جتاوزوا احلصر فال حيصونأين لكم التعيني، وإم 
واهللا ويل التوفيق أما أوال فاملعلوم أا قد استقرت بني ظهـراين األمـة              : قلنا

ديانام ومذاهبهم يف التوحيد والعدل واإلمامة، وغري ذلك وهم إىل املائة الثالثـة             
منحصرون على منهج واحد، وصراط مستقيم فمن فارق ذلك اهلدى فهـو مـن              

Ÿωuρ (#þθ&وقد فارق احلق، وما كان اهللا ليحـتج بـه،           الظامل لنفسه،    ãΖx.ö� s? ’ n<Î) tÏ% ©!$# 

(#θ ßϑ n=sß^]١١٣: هود[  ،&Ÿω ãΑ$uΖ tƒ “Ï‰ôγ tã tÏϑ Î=≈ ©à9 tΒ$&،  ]١٢٤: البقرة[^#$ uρ àMΖ ä. x‹ Ï‚−G ãΒ 
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 ٤٣ 

t,Íj# ÅÒßϑ ø9 $# #Y‰àÒtã^]وقد صرحت األدلة ببقاء احلجة فهم املـستقيمون         ]٥١: الكهف ،
  .لقوميعلى الدين ا

فليس يف األمة فرقة تدعى بأهل البيت والعترة، وتدعي أن قوهلـا            : وأما ثانيا 
وقول من فيها حجة إال هؤالء، وقد علم باألدلة القاطعة جناة هذه الفرقة اهلاديـة،               
اليت فيها شعار آل حممد وإظهار دينهم، فال يعتد مبن خالفها، ولو مل يكونوا هؤالء               

  .مل يبق هلا معىنلبطلت األدلة القاطعة، و
فمن كان يف غري هذه الطائفة فهو خامل، تابع غري متبوع مل تظهر             : وأما ثالثا 

: ومل تقم به حجة، وال يتمسك به وال ينتمى إليه، ومل يقل هو وال غريه له دعوة،
 وعلى اجلملة فإمجاع األمة على أنه ال يعتد به يف إمجاع أهـل              .إنه جيب اإلقتداء به   

 الطائفة فألن عندهم أن من خرج من فريقهم فهو غري معتد بـه،              البيت، أما هذه  
وأما غريهم فال يقولون به وال بغريه، فلو مل يعتد ؤالء الذين يف طائفة احلق لبطلت    

 .األدلة القاطعة على وجود احلجة واخلليفة والسفينة املنجية واألمان
أسأل أن يصلح العمل    ونرجوا اهللا التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه، واهللا          

ليكون من السعي املتقبل، وأن يتداركنا برمحته يوم القيام، وأن خيتم لنـا ولكافـة               
Éb>u‘ û&املؤمنني حبسن اخلتام، إنه ويل اإلجابة، وإليه منتهى األمل واإلصابة،            Í_ôãÎ— ÷ρr& 

÷βr& t� ä3 ô©r& š�tFyϑ ÷èÏΡ û ÉL©9 $# |Môϑ yè ÷Ρr& ¥’n?tã 4’n?tãuρ �”t$ Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅uΗùår& $ [sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? 

Í_ù=Åz÷Š r&uρ y7ÏGpΗôq t� Î/ ’Îû x8ÏŠ$ t7 Ïã šÅsÎ=≈¢Á9$#^]١٩: النمل[.  
وافق الفراغ ليلة السبت رابع شوال سنة مخس وستني وثالمثائة وألف، جبامع            
والدنا إمام اليمن أمري املؤمنني اهلادي إىل احلق القومي حيىي بن احلسني بن القاسم بن               

ا نظر هذا العمل فسد اخللل،      هيم عليهم أفضل التحيات والتسليم، ورحم اهللا أخ       إبرا
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 ٤٤ 

وستر الزلل، ودعا للفقري بالنجاة، والولوج يف زمرة آبائه اهلداة، مع الذين أنعم اهللا              
عليهم من النبيئني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا، وال حول           

  .يم، وعلى النيب وآله أفضل الصالة والتسليموال قوة إال باهللا العلي العظ
 :يف النسخة املطبوعة الطبعة األوىل ما لفظه

مت حبمد اهللا عرض هذه النسخة املباركة، ومساعها على املؤلف شيخنا اإلمام            
بن حممد بـن  أيب احلسني جمد الدين : ن األكرباحلافظ احلجة اتهد املطلق مفيت اليم  

فظه اهللا، ونفع بعلومه، مع اإلتقان يف التصحيح وشطب منصور اليحيوي املؤيدي ح  
ما أمر بشطبه، وقد أمعنا وبذلنا غاية املستطاع يف ذلك، وقد أخذ املؤلف على كل               
من عنده نسخة من منظومة الزلف وشرحها التحف أن يصحح على هذه فلـيعلم              

  .ذلك
 .هـ١٣٨٦حرر يف مجادى األخرى سنة 

 أمحد فليته صالح بن -حسن بن حممد الفيشي 

 
 هذا البحث مفيد ملن ألقى السمع وهو شهيد

اعلم أنه ملا تبدل احلكم يف اليمن، وهكذا األيام دول، ظهر يف هـذا الـزمن    
البغض والشنئان، والزور والبهتان، جلميع آل حممد وأوليائهم األبرار، من عـصابة            

لق، ويبالغ بل يغايل يف     من األشرار، كانوا أيام احلكم السابق أشد من يتشدق ويتم         
  املدح والثناء، نظم ا ونثر ا وسر مبا يتحرج من مثله أهل اإلميان والوفـاء،          ا،ا وجهر

والصدق والصفاء، وهم مع ذلك كانوا أعظم احلوائل وأشـد املوانـع يف طريـق           
اإلصالح، وهذه موضوعام شاهدة عليهم مبا أظهروه مـن خـدعهم ونفـاقهم             
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 ٤٥ 

 ففيهم من أهل الـشيم العاليـة،        ،أقصد مجيع املعارضني  ومكرهم وشقاقهم، ومل    
واملروات السامية الذين يترتهون عن أقذار هؤالء األشرار، إمنا أعين هـذه احلثالـة             
األذناب، الذين ملؤا أوراقهم بالشتم والسباب، حني خال هلم اجلو، وأمنـوا مـن              

ومرجع األمر إىل امللك السطو، ومل أقصد ااراة هلم، بل نقول هلم وألمثاهلم سالم، 
ÞΟn=÷è&العالم،  u‹ y™uρ tÏ% ©!$# (#þθßϑ n=sß £“r& 5=n=s)ΖãΒ tβθç7 Î=s)Ζtƒ^]٢٢٧: الشعراء[.   

وإمنا أردت القيام بالقسط، والشهادة هللا باحلق، كما أخذ اهللا ذلك يف الكتاب      
$&: املبني، مبثل قوله عز وجل     pκš‰r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u (#θçΡθ ä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ u!#y‰pκ à− ¬! öθ s9uρ 

#’n?tã öΝ ä3 Å¡àÿΡr& Íρr& Èøy‰Ï9≡uθ ø9$# tÎ/t� ø% F{$#uρ 4̂]١٣٥: النساء[  .  
إن مما أكثروا فيه القال والقيل، والتشنيع والتضليل، مـا          : فأقول وباهللا أصول  

هم، وأن  يزعمونه أن أهل البيت يف اليمن اختصوا بدعوى أن اإلمامة ال تصح إال في             
 .ذلك خالف دين اإلسالم

اإلمامة يف منصب خمـصوص   أنه قد علم أولوا العلم أن القول بأن: واجلواب
هو قول علماء األمة احملمدية، من زيدية، وشافعية، وحنفية، ومالكية، وحنبليـة،            

، وإمنـا  »األئمة من قـريش «وذلك املنصب هو قريش، ملا ورد من األخبار النبوية    
قريش عامة أم أبناء احلسنني خاصة، فظهر أن القول بأا يف منصب            االختالف أهو   

خمصوص هو إمجاع األمة، وهلذا سلمت األنصار لقريش ملا احتجوا عليهم بـذلك،     
وانقادت هلم العرب والعجم قاطبة، وعملت األمة عليه بال نزاع، حـىت ظهـرت              

        فقد ضـلت األمـة      ااخلوارج املارقة من الدين، فإن كان القول باملنصب استبداد ،
 إذا، وهلم على القول بأا فيهم بـراهني         #وحاشاها، فما ذنب آل رسول اهللا       

ـ     كسمتمعلومة، كخرب الثقلني وغريه، مما ال يسعه املقام، فإن املُ          ا  به ال يكون تابع
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 ٤٦ 

لغريه، وهي مبسوطة يف مواضعها، ولكن هؤالء ال يعرجون على داللة، وال يلتفتون 
 سنة وإمنا يأخذون تعاليمهم من القوانني الكفرية، فما بقي اخلـالف        إىل كتاب وال  

 خاصة، وال تعلـق هلـم       #إال يف كوا يف عموم قريش، أم يف آل رسول اهللا            
zΝ﴿ #بذلك، مهما انقادوا حلكم اهللا تعاىل وحكـم رسـوله            õ3 ßssùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9$# 

tβθäó ö7 tƒ 4﴾]٥٠: املائـــــدة[ ،&š�š/u‘uρ ß, è=øƒ s† $tΒ â !$t±o„ â‘$ tFøƒ s† uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγ s9 äο u�z�Ïƒ ø: $# 

   .]٦٨: القصص[4̂
ومع هذا فأهل البيت يعاملون من توىل من غريهم، وسار بالعدل وأقام أحكام 
الشريعة أحسن املعاملة، كعمر بن عبدالعزيز، وإمنا جياهدون مـن جـار وظلـم              

ة املنـصب عنـدهم     ، فمـسأل  $ املسلمني، هذه سريم من عهد أمري املؤمنني      
استداللية، وليست من ضروريات الدين، وأما الشورى فاملقصود ا مشاورة أهل           
احلل والعقد، فيما مل يكن حكمه متقررا يف الكتاب والسنة، أما ما كان كذلك فال               

$&شورى فيه،    tΒ uρ tβ% x. 9 ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ #sŒ Î)  |Ós% ª!$# ÿ… ã&è!θ ß™u‘uρ #·� øΒ r& βr& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 

äο u�z�Ïƒ ø: $# ô ÏΒ öΝ ÏδÌ� øΒ r& 3  tΒ uρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# … ã&s!θ ß™u‘uρ ô‰s) sù ¨≅|Ê Wξ≈ n=|Ê $ YΖ�Î7 •Β^]٣٦: األحــزاب[ ،
  .وقد استوفينا األدلة يف هذا يف اجلوابات املهمة وغريها

هذا مع أنه مل يقم إمام من أئمة اهلدى إال مبشاورة أهل احلل والعقـد مـن                 
 له باحلجة، وهذا فوق ما يشرطه أهل القول بالشورى، فإن بعضهم         األمة، وإلزامهم 

اكتفى باثنني، وبعضهم بستة، فقد جتاوزت طريقة أهل البيت ذلك بكثري وهـذه             
 .كتب السرية شاهدة ناطقة

هذا إمام األئمة اهلادي إىل احلق املبني حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبـراهيم    
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 ٤٧ 

ارحتل إليه أعيان أهل اليمن مرتني إىل مدينة جـده  عليهم أزكى التحيات والتسليم،  
، ملا ظهرت أنواره، وانتشرت يف اخلافقني بركاته وأخبـاره،          #الرسول األعظم   

لينقذهم من الفنت، ويقيم فيهم أحكام الكتاب والسنن، كما فعلت األنـصار مـع     
، وجاهد امللحدين   #جده املختار سواء سواء، فسار فيهم سرية جده املصطفى          

، $ إلباحيني كابن الفضل القرمطي، واملفسدين املنحلني جهاد أبيـه املرتـضى          ا
وأظهر اهللا به يف اليمن امليمون اإلميان، والعلم والعدل واهلدى، وطهره اهللا به مـن               
الكفر والفسوق والطغيان والردى، فثبت اهللا جبهاده واجتهاده قواعد الدين احلنيف،      

شريف، ويف هذه األيام أطلع رؤسهم أخـوان        وجدد بسيفه وعلمه معامل الشرع ال     
šχρ&األسود الكذاب، وأشياع علي بن الفضل امللحـد          ß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#θä↔ Ïÿ ôÜãƒ u‘θçΡ «!$# 

óΟ Îγ Ïδ≡uθøù r'Î/ †p1ù'tƒuρ ª!$# HωÎ) βr& ¢ΟÏFãƒ … çνu‘θçΡ öθ s9uρ oνÌ� Ÿ2 šχρã� Ïÿ≈ s3 ø9$#^]٣٢: التوبة[.  
شمس وضحاها، قد مأل العـامل      ففضل إمام اليمن حميي الكتاب والسنن كال      

ضياؤه، وعال وجه البسيطة نوره وسناؤه، اعترف له املوالف واملخالف، وخلد ذلك  
يف صفحات الصحائف، يف الشام واليمن والشرق والغرب، هذا ابن حجر يف فتح             

 »ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان         «: الباري شرح البخاري فسر خرب    
ال يتـوىل   : ، وقال $ يف اليمن، من عهد اإلمام اهلادي إىل احلق          باألئمة األطهار 

والذي بصعدة وغريها مـن     : ا للعدل، وقال  ا متحري اإلمامة فيهم إال من يكون عاملً     
  .اليمن ال شك يف كونه قرشيا، ألنه من ذرية احلسن بن علي

وكذا ابن حزم يف اجلمهرة، والعامري يف الرياض املستطابة، وقـد قـدمت             
 وكذا الرازي يف مفاتيح الغيب وغريهم، أما املؤرخون من          ،$هم يف سريته    كالم

اليمنيني فقد شرفوا بذكره دفاترهم، كاهلمداين يف إكليله، ونـشوان احلمـريي يف             
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 ٤٨ 

، وأشعاره، والسلطان الرسويل يف طرفتـه، والـشوكاين يف          »احلور العني «رسالته  
  .اعتمادهم، وإليه سندهم واستنادهممؤلفاته، وأما املؤلفون يف علوم الشريعة فعليه 

  سل سنة املصطفى عن جنل صاحبها     
   

     من علم الناس مسنون اا ومفترض  
  :وهللا القائل  

  ويف تعب من حيسد الشمس ضوئها     
   

  وجيهد أن يأيت هلـا بـضريب        
وكذلك األئمة اهلداة يف أرض اليمن من بعده، ولو مل تكن سريم هـي الـسرية                  

ى العدل يف الرعية، والقسم بالسوية، ملا صربوا وهم أهـل اإلبـاء   النبوية، املبنية عل 
 والشمم، على اجلور والظلم، واخلسف والضيم، واإلذالل واإلهانة، كما تزعم هذه

العصابة املفترية أكثر من ألف عام، ولكانوا أذل األمم وأرذل اخللق، وأبعدهم عن             
 .اهلمم، وأشبههم باألنعام

 فرضوا عليهم أن يـسموهم سـادة، وهـذا زور    ومن ذلك رميهم هلم أم   
وتان، مل يفرضوا عليهم ذلك، ويف أي كتاب أو خطاب ألزموهم به، وإمنا اعتاد              

، مـع أن  #الناس من ذات أنفسهم أن يدعوهم بذلك، تكرميا لقرىب رسول اهللا      
اهلامشيني وغريهم يدعون العامل واملتعلم من غريهم بسيدنا، وهـي أعـم وأبلـغ،              

ن العامل من غري اهلامشيني كالعامل منهم، وأكثر من يلقبونه بشيخ اإلسالم من ويكرمو
غريهم، كالغاليب، واليماين، والشماحي، وغريهم، وأيضا يسمون مـن ينتمـي إىل     
العلم من سائر العرب بالقاضي، والفقيه ومعنامها يف لغة العرب أبلغ من السيد، فإن              

  .د، ويعاملون إخوام املؤمنني معاملة أنفسهمالقاضي هو احلاكم، والفقيه هو اته
الـسيد،  : واملعلوم أن ختصيص أهل البيت النبوي باسم يتميزون بـه، حنـو           

والشريف، واحلبيب، واملوىل، ليس خاصا بأهل اليمن، بل هو يف مجيـع األقطـار              
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 ٤٩ 

  :اإلسالمية، حىت جعلوا هلم يف بعض األمصار لباسا يتميزون به، قال الشاعر
ــاء الــنيب عالمــةجعلــوا أل   بن

   
  إن العالمة شأن مـن مل يـشهر         

  نور النبوءة يف طـراز وجـوههم        
  

  يغين اللبيب عن الطراز األخـضر       
 يف العلم الـشامخ  - توىل اهللا مكافأته -قال الشيخ العالمة صاحل بن مهدي املقبلي        

 وسر النبوءة فيهم الئح، على أعماهلم ومكارم أخالقهم، بـل         : يف ذكر أهل البيت   
على صورهم احلسية، يرى غالب الناس الرجلني بديهة فيقطع أو يظن أن أحـدمها              
من أهل البيت النبوي، ولقد كنا يف اليمن ما يكاد يتخلف هـذا علينـا لـصحة                 

  .انتهى. فكان عدم العالمة هو العالمة: إىل قوله. أنسام
ضمري وهو من أعظم من نسبت إليه املعارضة، ولكن العلم ورجاحة العقل وال           

اإلنساين تأىب على صاحبها التقول وكتم احلق، والتخلق بأخالق أهل السفه وإنكار            
 ما حيسنه، وكـل إنـاء       ئفضل أويل الفضل، وكل ينفق مما عنده، وقيمة كل امر         

  .بالذي فيه ينضح
ومن ذلك رميهم هلم بأم فرضوا عليهم أن يقبلوا ركبهم، وهذا من الـزور            

 اهلامشيون وغريهم أن يقبلوا ركبة العامل سواء  -اد اليمنيون   والبهتان مبكان، وإمنا اعت   
كان هامشيا أو غري هامشي، تعظيما للعلماء رضي العامل أم كره، كما أم يكرمون              
الوالدين وحنومها كذلك، وهذا معلوم بالعيان ال حيتاج إىل إقامة برهان، فهذا شيء             

صود، وأما الكـالم يف كونـه   ليس للهامشيني فيه أي خصوصية، وبيان هذا هو املق  
 .حسنا أم غري حسن فله حمل آخر

 بأم جهلوهم ومل يعلموهم، بل تركوهم       #ومنها رميهم آلل رسول اهللا      
أميني، وهذا من أعظم التزوير والبهت واإلفتراء، فإن العامل من أهل البيت ينـشر              
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 ٥٠ 

هلامشيني مبزيد العلم، ويسوي بني اهلامشي وغري اهلامشي، بل منهم من كان خيص غري ا
من الترغيب والتشجيع، رغبة يف إقباهلم على طلب العلم، حىت صار ينتقـد عليـه               
بعض اهلامشيني يف ذلك، هذا كما علم اهللا هو الواقع، وإن ممن صنع معـه ذلـك                 
الصنيع وأبلغ اجلد واجلهد يف تعليمه وتقريبه، انقلب بعد هذا كله وصار حربا على              

 التقوالت املفتريات، ويرميهم ذا الزور والبهتان، ونعم   آل حممد يتقول عليهم ذه    
  .احلكم اهللا سبحانه وتعاىل

واعلم أنه ما أراد أهل الشقاق ذه التزويرات وغريها مما مل نتعرض له مـن               
املفتريات إال بذر العداوة، وزرع البغضاء وإيقاع الفرقة بني أهل بيت رسـول اهللا              

 تعاىل أن يؤثر كيد الكائدين وحسد احلاسدين         وإخوام املؤمنني، وحاشا اهللا    #
، #ووسواس الشياطني يف قلوب أهل اإلميان، من أولياء اهللا تعاىل وأولياء رسوله          

فإن حمبة الرسول وأهل بيته راسخة يف قلوب املؤمنني املخلصني رسـوخ اجلبـال              
م  يف اخلرب القدسي إ    #الرواسي، ال تزول وال حتول كما قال الرسول األعظم          

لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف مل يزدادوا لكم إال حبا، وقد فاز اليمنيون من هذا               
 مبثل قوله عـز     #باحلظ األوفر، والنصيب األكرب، ولذا أثىن اهللا عليهم ورسوله          
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امت املودة واإلخـاء واحملبـة      وذه األواصر الربانية والروابط اإلهلية، استد     

والوالء، واملؤازرة واملناصرة بني آل حممد امليامني وإخوام املـؤمنني مـن فجـر              
  .اإلسالم وإىل آخر األيام
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 ٥١ 

وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم النصري، وهو املرجو حلسن اخلتام            
نبـيني وسـيد    وصالح املسلمني واإلسالم، وصلواته وسالمه على رسوله خامت ال        

 .املرسلني وآله الطاهرين
هـ، املفتقر إىل امللك املقتدر     ١٤٠٥حرره غرة شهر شعبان ربيع األول سنة      

 .جمد الدين بن حممد بن منصور بن أمحد املؤيدي غفر اهللا تعاىل هلم وللمؤمنني
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 ٥٢ 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ملطهرين ، وبعـد فهـذه      والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله ا       
كترمجة ملؤلف الزلف وشرحها التحف وغريمها من النفائس الثمينة ولقلة عتـادي            
وقصر باعي وكونه كالشمس رابعة النهار، والقضية املسلمة اليت ال يتسرب إليهـا             

، وكيف يل باإلجادة واإلحاطـة يف صـفات         االختصارإنكار، فسأسلك مسلك    
روحية، وسفري اإلسالم لتجديـد معرفـة نظمـه         قدسية وحيد عصره يف القيادة ال     

األساسية، ومنتج الثروة العظمى من علوم العترة النبوية، وحامي سـرح الـشريعة         
إن اإلسالم وجمتمعه الصحيح إمنا يقوم      : املطهرة من تيارات املبادئ اإلحلادية، فأقول     

ائه علـى   على أسس اهلداية، وأقطاب الدراية والرواية، حجج اهللا على خلقه، وأمن          
تبليغ يه وأمره، ورثة األنبياء الذين استخلصهم اهللا ووفقهم لقهر قوى الطبيعـة،             
وحب املادة والشرف، تتفاعل أنفسهم يف التصور املسدد الـشامل ألبعـاد امللـة              
احلنيفية، وأسرارها ومقوماا، وما يلزم هلا وما يتناىف معها، وبـالوعي الكامـل،             

، واالنطباعـات  اخلالص عن مجيع الروابط واملالبسات       والعقيدة الراسخة، والضمري  
بغري املناهج اإلهلية، والقيم الفاضلة الزكية، ولذلك استطاعت أن تتخلى عن اخلـط     

 العنصري، واخللق التقليدي، واجلربوت التغطرسي، وقضت على        واالجتاهالنفسي،  
ى، وهي الدعوة   مجيع العقبات واحلوائل، دون أداء أمانتها الكربى ورسالتها العظم        

 احلقيقي الـدائم    االستعالءإىل اهللا ورسوله والتمشي مع هدي اإلسالم ، وهذا هو           
ــائم،  sπ&القــــــ ¨Ζß™ «!$# †Îû šÏ% ©!$# (#öθn=yz  ÏΒ ã≅ ö6s% (  s9 uρ y‰ÅgrB Ïπ̈ΖÝ¡Ï9 «!$# 
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 ٥٣ 

WξƒÏ‰ö7 s?^] إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا            «،  ]٦٢: األحـزاب
هللا وعتريت أهل بييت إن اللطيف اخلبري نبأين أما لن يفترقا حىت يردا علـي               كتاب ا 
، صدق اهللا وصدق رسوله »اللهم بلى ال ختلو األرض من قائم هللا حبجة       «،  »احلوض

وصدق وليه، واملؤلف من مصداق واقع هذه األدلة الصادقة يف عصرنا، فهو مـن              
ملائل، وثبـت عـرى القواعـد       مجع اهللا به الفواضل والفضائل، ورأب به صدع ا        

والدالئل، اتهد اجلهبذ الفطاحل، عامل العامل الوحيد، والناقد الثبت املسدد الرشيد،    
رباين العترة وحافظها، وحنريرها وحجتها، اإلمام اـدد لتـراث آل الرسـول،             

 :والقاموس احمليط بعلمي املعقول واملنقول ، موالنا وشيخنا الويل بن الويل بن الويل            
أبو احلسني جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي أمتع اهللا بدوام بقائـه الـدين                

  .واملسلمني، ورفع مرتله مع األنبياء واملرسلني
 : هذه الترمجة يف مواضيع منهاوتتلخص

 :مولده ونشأته
 شعبان سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة وألف، بالرضـمة         ٢٦ولد أسعده اهللا يف     

هجرة والده األوىل ملا انتقل إىل هنالك من هجـرة ضـحيان            دار  ) برط(من جبل   
صعدة، مع من ارحتل من العلماء األعالم إىل مقام اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن               
القاسم احلسيين احلوثي، الستقرار اإلمام هنالك وقيامه بواجب الدعوة ونشر العلم           

  .الشريف، رغم استيالء األتراك على أكثر قطر اليمن
الده هو املوىل السيد العالمة العابد الزكي حممد بن منـصور بـن أمحـد          وو

املؤيدي رضي اهللا عنه، املتوىف يف مجادى األوىل سنة ستني وثالمثائة وألف مبدينـة              
صعدة، كان ال جيارى يف فضل، وال يسامى يف نبل، وال تأخذه يف اهللا لومة الئم ،                 



  .جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيديالسيد العالمة : تأليف. التحف شرح الزلف
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع م ـ١٩٩٧هـ ١٤١٧ الثالثةالطبعة 

  

 ٥٤ 

كا أمة اهللا بنـت     رة ، حليفة العبادة والز    ووالدته هي الشريفة الطاهرة النجيبة الزاه     
ا، فشب املؤلف زاده اهللا شرفا بني هذه األسرة الكرميـة،  اإلمام املهدي املذكور آنفً   

وعليه رقابة عني العناية القدسية، وتوجيهات العواطف الروحانية األبوية، فدرج بني          
واهـب الفطريـة الـسنية،    أحضان البيئة العربية، والتربية اهلامشية العلوية، يتلقى امل     

وفتوحات الطموح إىل املعايل والعبقرية ، فصفت سريرته، وخلصت عن كل شائبة            
سجيته، وانطبعت نفسه مببادئ اخلالصة املصطفاة، ومقومات السعادة والصراحة يف     
ذات اهللا، وطهرت طفولته الغضة عن أوضار لداته، وحاز املثل العليا يف عنفـوان              

 كبري قوم آخرين، فنبغ منه مثقف مؤيد ، ومقوم مـسدد،            حياته، ورب صغري قوم   
مؤهل للمكرمات، مرشح للكماالت، وقد استزاد من ظروفـه احمليطـة، وحملاتـه             

  الصادقة احلديدة، علم   ا يف اجلد والعزم، كي يلحـق بركبـه،         ا إىل فهم، وتصميم
ف بـه   فدخل مرحلته الثانية يف حياته وهي الدراسة، أقبل بكليته إىل العلم وشـغ            

  .وعكف عليه، وألب به، وقد ساعده اتقاد ذهنه
فدرس على والده جل العلوم، املنطوق منها واملفهوم، يف النحو، والصرف،            
واملعاين، والبيان، والبديع، واملنطق، واللغة، واألصولني، والتفـسري، واحلـديث،          

وأخذ عن  والفقه، والفرائض، ومعرفة رجال الرواية، والتاريخ، والسري، وغري ذلك،          
املوىل السيد العالمة نرباس آل حممد وحافظهم األوحد احلسن بن احلسني بن حممد             
احلوثي، أدام اهللا عاله يف خمتلف العلوم، وأجازه فوق ذلك باإلجازة العامة يف مجيع              
مسموعاته، ومستجازاته، ومؤلفه العظيم التخريج على الشايف، الـذي فوضـه يف            

كور أخذ عن والده، وهو عن اإلمام املهدي حممد بـن  ترتيبه وتنقيحه، وشيخه املذ   
القاسم احلسيين ، كما تلقى املؤلف عن املوىل السيد احلافظ اتهد املطلـق شـيبة              
احلمد عبداهللا بن اإلمام اهلادي احلسن بن حيىي القامسي رمحه اهللا، يف بعض علـوم               
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 ٥٥ 

اول خمتـصر طبقـات     اجلد: العترة، وأجازه إجازة عامة يف مجيع مؤلفاته اليت منها        
الزيدية ومجيع مسموعاته ومستجازاته، ومؤلفات والده اإلمام اهلـادي، وشـيخه           
املذكور أخذ عن والده اآلخذ عن اإلمام املهدي أيضا، وله مشائخ غري من ذكـر               

حممد بن إبـراهيم    : أخذ عنهم وأخذوا عنه، أما املوىل السيد العالمة بدر آل حممد          
ه رضي اهللا عنه، فأجاز املؤلف إجازة عامة نثرا ونظمـا،     املؤيدي امللقب بابن حوري   

  :وبعد أن ساق يف منظومة اإلجازة قال
ــة   ــد العالم ــد إن الول   وبع

  
ــشهامة    ــرباس ذا ال ــذ والن   الف

  وواحد العـصر فريـد عقـده        
  

  ملا حـوى مـن نبلـه وجمـده          
  فهو بـال ريـب طبـاق امسـه          

  
ــن خمالفًــ    ــم يك ــهفل   ا لرمس

ـ          المجمد اهلدى والـدين واإلس
  

ــالم    ــا األع ــل رأس العلم   وجن
ــصور   ــسيد املن ــن ال ــد ب   حمم

  
  ذي الفضل والزهـادة املـربور       

 دامت هلم مـن ربنـا الـسعادة         
  

  والفوز باحلـسىن مـع الزيـادة        
ــزه   ــاريخ أن أجي ــول يف الت   ع

  
  يف كل مسموع ومـا اسـتجيزه        

  ا مسلـسالً يل مسند عن من روى  
  

ــال   ــن أو رواه مرس ــل ف   يف ك
  مـن علـوم األدب    وما قـرأت      

  
  مع األصـولني وأعـال الكتـب        

ــسري    ــسندات اآلل والتف   يف م
  

ــالتنقي    ــه ب ــروع الفق   ويف ف
ــار  ر ــد للمختـ   ألن يل واحلمـ

  
  ــاريمــشائخ   ا كــانوا والة الب

  كانوا كواكـب علمـه الدريـة      
  

  بل كـشموس علمنـا املـضية        
ــم   ــيين ألمســاء هل ــاك تعي   وه

  
  وبعض ذكر من مسات فـضلهم       

  اأو قـرأت مفـرد    وما مسعـت      
  

         اعن كل فرد أو جبمـع مـسند  
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 ٥٦ 

مث ساق يف ذكر مشائخه وطرقه وإجازته للمؤلف، كما أجازه غريهم من العلمـاء              
 .املربزين

وبعد أن استوىل على علمي الدراية والرواية، وسلمته أزمتها أرباب التحقيق           
ثل الفضيلة  واهلداية، طار امسه وشاع ذكره، وعظم خطره، فصار قبلة األصابع، ومم          

اجلامع، ورائد املتطلعني إىل ذروة الفوز والفالح، وطليعة السابقني من دعاة احلكمة            
والعدالة واإلصالح، تلهج األلسن مبحامده، وينشر األثري آيات جمده وشـواهده،           
ولذلك خفت إليه مجوع الطلبة، أهل اهلمم الساميات، واحدقت به اآلمال من كل             

ا، ومأل قلـوم    ا ، ومنحهم إقباال وقرب    هلم من خلقه رحب   املناحي واجلهات، فبسط    
ا بالعلم وحبا، وشحذ عزائمهم، ورتق ما فتق من تصميمهم ونشاطهم ، فكان          شغفً

 ا شغوفً هلم أخ ا، ووالد ا عطوفً ا بر ا، وصيب ا، أنساهم عن اآلباء واإلخوان،     ا دفوفً ا هتان
ن يشاء ما يشاء، أرحيية هامشية      وعن نفيس اجلواهر والعقيان، فسبحان رب يعطي م       

  .وأخالق حممدية وحتمالت علوية
وإليك نبذة بسيطة حول تالمذته اآلخذين عنه املستجيزين منه، وهم السادة           
العلماء النجباء عبدايد، تويف سنة إحدى وتسعني وثالمثائة وألف بنجران رضـي            

ـ         سني ، وعبـدالرمحن،    اهللا عنه، عبدالرحيم، وأمحد ، وعبدالعظيم، وعبداهللا، واحل
والـسيد  . وحممد بن عبدالعظيم أجنال عامل العصر املوىل احلسن بن احلسني احلوثي          

عبـدالكرمي، ومحيـد    : العالمة بدر الدين بن أمري الدين احلوثي، وأخواه الشهيدان        
العالمة احلسني، وعبداهللا أبناء : الدين، والسيد العالمة حممد بن حيىي احلوثي، وأخواه

احلسني احلوثي، والسيد العالمة بدر األعالم الويل حممد بن أمحد احلـسيين            حيىي بن   
احلوثي أبو علي ، وأخوه شرف الدين العالمة احلسن بن أمحد أبو علـي ، وهـذا             
لقب هذا البيت الكرمي على العموم، والسيد الشهيد مجال آل حممد الويل علي بـن            
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 ٥٧ 

مضان عام أربعمائة وألف حبادث عبداهللا ساري احلسيين احلوثي، استشهد يف شهر ر  
سيارة بني مىن ومزدلفة، عقيب العمرة والزيارة، ومعه السيدان الشابان التقيـان ،             
حممد بن ناصر دكام الشريف، وإمساعيل بن حسن بن حممد بن إبراهيم املؤيـدي،              

      واحلاج الفاضل صاحل بن عبداهللا بن زيالربطي رمحهم اهللا تعاىل، والسيد العالمـة    ةَن  
إبراهيم بن علي الشهاري ، والقاضي العالمة علي بن إمساعيل احلشحوش املتعيش،            

     والقاضي العالمة احلسني بن علي حابس، والقاضي العالمة احلسن بن صاحل جان ، ر
والقاضي العالمة عبداهللا بن إمساعيل احلشحوش، والقاضي العالمة حممد بن حيـىي            

ائة وألف رضي اهللا عنه، والقاضي العالمـة        مرغم، تويف سنة إحدى ومثانني وثالمث     
صفي الدين أمحد بن حممد مرق تويف سنة سبع وسبعني وثالمثائة وألف رضـي اهللا               
عنهم، والقاضي العالمة صالح بن أمحد فليتة، والقاضي العالمة علي بـن حيـىي              
 شيبان، والسيد العالمة عبدالكرمي بن حممـد العجـري املؤيـدي املتـوىف سـنة              

والسيد العالمة حسن بن علي احلمران تويف بـضحيان سـنة أربـع             ،  ـه١٤٠٥
وأربعمائة وألف رضي اهللا عنه، والسيد العالمة إمساعيل بن أمحد املختفي، والـسيد    
العالمة صالح بن حممد اهلامشي، وولداه إبراهيم وحممد ابنا صالح، وأخوه قاسم بن        

 صالح بن حسن نـور      عالمةوالسيد ال حممد، وحممد بن قاسم بن عبداهللا اهلامشي،        
الدين، وأخواه علي وأمحد، والسيد العالمة عماد الدين جنم العترة حيىي بن عبـداهللا         

) ـه١٤١٤(راويه تويف باحلرم الشريف بعد أداء الزيارة والعمرة يف شهر صفر سنة 
 شرف اآلل احلسن بن علي بـن عبـاس تـويف            والسيد العالمة وقرب يف احلجون،    

السيد العالمـة   علي بن قاسم الطاليب املؤيدي، و     يد العالمة   الس، و -ـه١٤١٥سنة
عبداهللا بن إمساعيل الضحياين، والسيدان العاملان احلسن وأمحد ابنا قاسم احلـسيين            
احلوثي، استشهد احلسن بن قاسم احلوثي هو وولده النجيب عز الدين باخلميس من         
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 أربعمائة وألف، وقـربا     احلجاز حبادث سيارة حال عودمها من العمرة والزيارة سنة        
حممد وأمحد ابنا صالح بن اإلمام اهلادي القامسي، والسيد    وهنالك رضي اهللا عنهما،     

 حممد بن احلسن العجري     والسيد العالمة العالمة القاسم بن أمحد بن اإلمام املهدي،        
 حممـد بـن حـسني       السيد العالمة   حممد بن علي النواري، و     السيد العالمة  ، و 

القاضـي العالمـة     حيىي بن حممد جـربان جعفـر، و        لقاضي العالمة واالقطابري،  
   عبدالرمحن بن قاسم مشالقاضـي  حسن بن حيىي سهيل، و    القاضي العالمة   م ، و  ح

صالح بن حسني األعجـم،    والقاضي العالمة   عبدالرمحن بن حممد النجم، و    العالمة  
 بـن حممـد   عبـداهللا القاضي العالمة سامل بن جربان اجلماعي، و   القاضي العالمة   و

 الـسيد العالمـة     عبدالرمحن وحيىي ابنا أمحد املؤيدي و      والسيدان العاملان العنسي،  
     عبداللطيف بن علي بن قاسم شعلي بـن عبـداهللا      السيد العالمة  ويد املؤيدي، و  ر 

 السيد العالمة الن املؤيدي، ود أحسن بن عبداهللا عالسيد العالمة حورية املؤيدي، و
 عبدالرمحن بن علـي احلمـزي   السيد العالمة  غالب املؤيدي، واحلسن بن حيىي بن   

حممد بـن أمحـد     والسيد العالمة    حممد بن حيىي املطهر،      السيد العالمة  الصنعاين، و 
  .حطبة

احلسن، وحممد، وسراج الدين، أبناء عز الدين بن احلـسن          : والسادة العلماء 
الـسيد   اهيم املؤيـدي، و    إبراهيم بن حممد بن إبر     السيد العالمة عدالن املؤيدي، و  

حممد الولد العالمة  عبدالرمحن بن حسني بن حممد بن مهدي شامي املؤيدي، والعالمة
حيىي بن حممد بن إمساعيل القامسي اجلحايف    الولد العالمة   بن عبداهللا بن حيىي عوض، و     
 السيد العالمة  أمحد بن احلسني احلاكم، و     السيد العالمة  الساكن ببلدة مبني حجة، و    

 عبدالوهاب بـن    السيد العالمة  و ،داهللا بن حيىي بن حممد الصعدي ، وأخوه حممد        عب
 عبـد الولد العالمـة   قاسم بن إبراهيم مشس الدين، والسيد العالمةعلي املؤيدي، و 
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 من أوالد مشس الدين بن اإلمام جمد الدين بـن احلـسن             الرمحن حممد مشس الدين   
 حممد  السيد العالمة كرمي شرف الدين، و    إمساعيل بن عبدال   السيد العالمة  ، و املؤيدي

 السيد العالمة ايد احلوثي، و   الصمد بن عبد    عبد السيد العالمة بن أمحد اهلادي، و   
اء بج حيىي بن أمحد احلوثي، وأوالد املؤلف الن       السيد العالمة علي بن حممد احلوثي، و    

مد وعبداهللا ابنا    وإمساعيل أبناء جمد الدين، وحم     ، وإبراهيم ، واحلسني، وعلي  ،احلسن
وعبدالوهاب، وعبداهللا وأمحد ابنا احلسن بن جمـد        ،  احلسني بن جمد الدين، وحممد    

الدين بارك اهللا فيهم، وفتح عليهم بالعلم النافع والعمل بـه، والقـضاة األوليـاء               
الصعديون قاسم بن علي القارح، وأمحد وإبراهيم ابنا إمساعيل يعقوب، وعبدالرمحن           

عبداهللا بن أمحد   القاضي العالمة   حسن بن أمحد املتميز، و    العالمة  القاضي  يعقوب، و 
  .ويدالذَ

وقد أجازين ومجيع زمالئي أعال اهللا مقامه إجازة عامة يف مؤلفاته ومروياته ،             
واستجاز منه املوىل العالمة أمري الدين بن احلسني احلوثي وأوالده، وأوالد أخيه جنم             

ا حيىي بن احلسني احلوثي الـسابق ذكـرهم،         العترة احلسن احلوثي، وأوالد أخيهم    
 الويل محـود بـن       العالمة  حممد بن حممد املنصور، والسيد     والسيد العالمة األوحد  

 حممد الرضي احلسيين اجلاليل مـن       والسيد العالمة األجمد  عباس املؤيد الصنعانيان،    
 حممد  عالمةالسيد ال  البحاثة إمساعيل بن عبدامللك املروين، و       العالمة العراق، والسيد 

 الـسيد العالمـة    عبداهللا بن زيد املداين، و     السيد العالمة بن احلسني محيد الدين ، و     
  . علي بن حزام العمراين العالمةحمسن بن أمحد أبو طالب، والقاضي
مجال اآلل علي بـن عبـدالكرمي   العالمة السيد : وممن أخذ عنه واستجاز منه  

 .ىي بن عبدالكرمي حيالسيد العالمة الفضيل شرف الدين، وأخوه
وحضر للدرس عليه بالطائف مجاعة منهم حممد بن علي بن حممد املرتـضى             
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 حممد بـن    السيد العالمة  أمحد بن عبداهللا شرف الدين، و      السيد العالمة املدائري، و 
الـسيد   حممد بن إبراهيم بن اهلادي شرف الـدين، و         السيد العالمة علي املطاع، و  

 عبدالرمحن بن العباس بن أمحـد       السيد العالمة  و  حممد بن أمحد الكحالين،    العالمة
  .ووالده املذكور، متمم الروض النضري وأجازه

حيىي وقاسم وعبدالرمحن   : وممن أخذ عنه قراءة وإجازة السادة العلماء الكرام       
وولده عبداإلله بن عبدالرمحن أبناء صالح بن حيىي عامر، وعبدالرمحن بن عامر بن             

حيىي حجر، وعبداهللا بن حممد احلملي، وصالح بن علـي      إبراهيم عامر ، وأمحد بن      
شامي، وحممد بن عبداهللا احلجازي، وقاسم بن عبداهللا احلجازي، وعبداهللا بن قاسم            
الصيلمي، وعبدامللك بن حممد بن أمحد زيد، وإمساعيل بن حسن العزي، وحممد بن             

 وأخوه احلسن   حسن العزي، وأبو عبداهللا احلسني بن علي األدول اهلمداين الشعييب         
 املهاجرون اآلن بنجران، والشريف احلسني بـن         اهلمداين الشعييب  بن علي األدول  

ربيع اهللا بن حممد دكام، والشريف أمحد بن حممد طالب، وولده احلسني بن أمحـد             
طالب، والشريف علي بن حممد بن ربيع اهللا، والشريف حسن بن حممد اهلنـدي،              

وغريهم من طلبـة العلـم      . راءة بوطنهم جنران  هؤالء األشراف الكرام الزموا الق    
 العالمة والقاضي    والولد العالمة اهلمام حممد بن ناصر بن حسني احلديفي،         هنالك،

          حيىي بن ضيف اهللا مشحم ، واجلمايل علي بن عيظه دقُنه، ومسعود بن مـسعود     و
        كعوات، وسامل بن حممد عمران، وصاحل بن حسني املرن حيىي  ي اهلمداين، وحممد ب   ق

  .العنسي، ومجعان احلكيمة
القاضي العالمة الويل حيىي بن قاسـم       : ويف سودان من ضواحي مدينة صعدة     

احلشحوش ، وولداه النجيبان قاسم بن حيىي وعبدالوهاب، واملقبلون على طلـب             
عبداهللا بن علي الشهاري، وعلي واحلسن واحلسني وحممـد        : العلم الشريف النجباء  
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يم بن علي الشهاري، وعبدالرحيم بن حيىي املؤيدي، وإبرهيم بن          أبناء العالمة إبراه  
علي الدولة، وعبدالعظيم بن قاسم العزي، وغالب بن حسن العزي، وعبدالكرمي بن            
حيىي العزي، وحمسن بن عبدالرمحن العزي، وإمساعيل العزي، وعلـي بـن حممـد              

سن بـن صـاحل     اهلدوي، وعبداهللا وحممد وعبدالرمحن وأمحد وعبدالرحيم أبناء احل       
  .جران

أمحد بن ناصر وأخوتـه     : والفضالء الكرام األخيار من بين معاذ قبيلة سحار       
حيىي وعبداهللا وعلي أبناء احلاج الفاضل العابد الويل ناصر بن عبداهللا الرشا، وأمحـد     
بن علي طاوس، وعلي بن أمحد حاجب، وحممد بن عبداهللا الوبالن، وحممد راجي             

اشر، وحممد بن أمحد هربة ، وأخوه علي، وحممد سـرور،           ناشر، وعبداهللا حسني ن   
وحيىي بن عبداهللا، وحممد بن علي الثالثة آل دعه، وحممـد بـن علـي الـشامي،          

صالح وولده حيىي بن صـالح ،       : والفضالء عبداهللا بن ضيف اهللا املراين، وأوالده        
مد بن أمحـد     عبداهللا بن حم   والقاضيوحممد، وعبداهللا، وحممد بن ضيف اهللا املراين،        

حممد بن حيىي العنسي من جبل      القاضي  حمسن بن حيىي العنسي، و    القاضي  العنسي، و 
  .برط

هؤالء الذين حضروا حال التحرير، وغريهم كثري بارك اهللا فيهم، ورزقهـم            
العلم والعمل ، وكثر محلة العلم الشريف، ومحاة الدين احلنيف، وما القصد ذا إال              

  .م املطلع اخلبرياحلفظ والترغيب ، كما يعل
هذا وكثري من هؤالء قد بلغوا الرتبة العالية، ومنهم املشارف، ومنهم من هو             

 .يف أوائل الطلب
ومهما أنس من شيء ال أنس أسلوبه احلسن، وطرائقه الفذة يف التـدريس،             
والتلقني بالتوضيح، والتفهيم، والصرب على طبع املعاين يف قـرارة نفـوس الطلبـة              
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، فريسـل   واالعتراضاتز، والتنازل إىل حد أن ال عليه املناقشة         وتصويرها املمتا 
عليها أشعة أنواره ، وصحاح علومه وآرائه، فتنسخ غياهبها، وتقطـع شـجوا،             
فيتحول املعترض مقتنعا، راضيا مستسلما، لكنه آمن من مغبة اخلطـل واخلطـر،             

البحث يف الـدفاتر،    لنتائج مقدماته يف الورد والصدر، على هذا أنه دائم           امستلزم
ا على مهسات األفكار واخلواطر، وفلتات     ا عن ذخائر النفائس واجلواهر، مشرفً     منكت

  ا عن وجهي الشناعة والوضي،     ا الصحيح من الردي ، كاشفً     األصاغر واألكابر، مميز
  .إن رد أفحم، أو استدل أجاد وأفعم، أو جوري سبق، أو استمطر تدفق

 ههو البحر من أي اجلهات أتيت
بغزارة يف املادة، وقوة يف العارضة، وبعد يف النظر وإجازة يف وجازة، وسهولة     

ختراع، وسعة يف اإلطالع ووقوف عند      يف جزالة، وطالوة يف بالغة، وإبداع يف اال       
احلد، وتصميم يف دعم كيان احلق، واقتحام يف غمار الفحول، وانقضاض لألخـذ             

ا من بني أطباق ا دفينقول، كم نعش حكمبتالبيب اجلهول، إىل حضرية املعقول واملن
احلضيض، وعدل يف مهارة للتثقيف أود القول املهيض، مع نظم فائق، ونثر مسجع             
متعانق، وحل ملشكل، وبرء ملعضل ، وتبيني مل، وتوضيح ملبهم، ومجع ملفترق،            

نقطاع وقيد آلبدة، وسيطرة على شاردة، وإيراد يف إقناع، ودع للخصم يف أجم اال            
  . واحلال يشهد والعيان فوق البيان،

 مؤلفاته سافرة، وآثاره الباهرة ظاهرة، هذه املقدمة بني يديك منظومتـه       هذه
لوامـع  «، وله كتـاب     »التحف الفاطمية « وشرحها   »بالزلف اإلمامية «: املسماة

وإا هلـي كواكـب   ]. ثالثة جملدات مطبوعة[، »األنوار يف جوامع العلوم واآلثار    
إىل غاية املآرب واملطالب، طلعت من هدي حمكم القرآن، وصحيح          ساطعة، دي   
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       على ما أورده اإلمام     »اجلواب الكايف «ا  السنة ، وإمجاع ترامجة القرآن ، وله أيض ،
املنصور باهللا عبداهللا بن محزة يف كتابه الشايف، من األسئلة احملكمة اإلغالق، املفرقة             

نفاق، فجاء املؤلف أمده اهللا بعونه جبوابات   لشظايا اخلارقة يف أعناق أهل الشقاق وال      
 إذ هي   ؛شافية، وجوامع وافية كافية، نكصت عن مدى غايتها أهل األذهان الصافية          

أسئلة غامضة بقيت بني أدراج مهدها األزمنة املديدة الطائلة، فأبرزها حفظـه اهللا             
  .»عيون الفنون«كفلق الصبح، وغرة براح، وقد طبع حتت اسم 

، وكتـاب   »صل اخلطاب يف تفسري خرب العرض على الكتاب       ف«وله كتاب   
، »احلجج املنرية على األصـول اخلطـرية      «، و »الثواقب الصائبة لكواذب الناصبة   «
، و »اجلواب التام يف حتقيق مسألة اإلمـام   «، و   »إيضاح الداللة يف حتقيق العدالة    «و
الفلق املنري  « و   ،»الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد على ما أورده صاحب التضليل         «

البالغ النـاهي   « و »بالربهان يف الرد على ما أورده السيد األمري على حقيقة اإلميان          
، طبع،  »احلج والعمرة «، طبع، وكتاب    »املنهج األقوم « و »عن الغنا وآالت املالهي   

، »جممع الفوائد «، طبع، و  »اجلواب على مسائل األئمة   «، طبع، و  »اجلامعة املهمة «و
، وغري هذه من غرائب العلـم ونوابـغ احلكـم، والفتـاوى             »ةديوان احلكم «و

واملراسالت واملطارحات األدبية، واملراجعات واملذكرات الغضة النديـة، وكلـها          
خالية من األلغاز ، حالية مبحاسن احلقيقة وااز، بـالطرائق املألوفـة ، واللهجـة       

وعليـه منـها لـه      املمتازة املطبوعة، تشنف املسامع ، وتطرب القارئ والسامع،         
شواهد، أعيذها باهللا من كل حاسد معاند، وال غرو فهي من خالصـة الـصفوة،          
وينبوع احلكمة ، وفيض معادن العصمة، قد باركتها أفكار العترة، ومسحت عليها            

ÎA÷σ’﴿يد القدرة،       ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9$#  tΒ â !$ t± o„ 4  tΒuρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ô‰s) sù u’ÎAρ é& # Z� ö� yz 
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 ٦٤ 

#Z�� ÏW Ÿ2﴾]اللهم اجعل العلم يف عقيب، وعقب عقيب، وزرعـي وزرع    « ،]٢٦٩:البقرة
  .»زرعي

  :ا من شعره الرائع يف منظومة الزلف اإلماميةوإليك شيئً
ــنرية  ــاملني م ــات رب الع   وآي

  
  على خلقـه والبينـات قواطـع        

  أتى كـل قـرن للربيـة منـذر          
  

  وداع إىل الرمحن للـشرك قـامع        
  محـد إىل أن تناهى سرها عنـد أ        

  
  فنادى أمني اهللا من هـو سـامع         

ـ        اوشف بفرقان الرسـالة غيهب  
  

  فأشرق برهان من الوحي صـادع    
  ا، ومن قوله يف قصيدته املسماة عقود املرجاوهي طويلة مثانية ومثانون بيت:  

ا هلـذا الـدهر مـن دهـر       عجب  
  

  وألمــة مهتوكــة الــستر    
  يا أمـة علمـت ومـا عملـت          

  
  لنبيهـــا يف أهلـــه تـــزري  

ــأ   ــاب اهللا مطرح ــحى كت   اض
  

ــذكر    ــرون بال ــركتم املق   وت
  آل الــنيب ومــن يتــابعهم    

  
ــضر     ــرارة ال ــون م   يتجرع

  ضاقت فـسيحات الـديار ـم        
  

ــر     ــة الكف ــعت ألئم   وتوس
  :مث ساق يف تعداد ملوك األمويني، إىل أن وصل إىل تعداد ملوك العباسيني فقال  

  وإليــك عباســية عرفــت  
  

ــر    ــار واخلم ــهو واألوت   بالل
 .ىل آخرهإ  

بـسالمة   وكتب إليه السيد العالمة بدر الدين بن أمري الدين احلوثي كمهين
  : قصيدة طويلة منهاـه١٣٧٦العودة بعد متام احلج والزيارة عام 

ــشر  ــسم الب ــها وتب ــدم الب ــر    ق ــل القط ــق يؤه ــال وح   أه
ـ   يا قادم  ا بـه سـعدت    ا بلـد  

  
  إذ كــان فيــه ألهلــها الفخــر  
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 ٦٥ 

ـ        اإن كانت اهتـزت لـه طرب  
  

  فلقد يهـز رىب الثـرى القطـر         
  قد كنت أنت الصبح لو عقلـوا        

  
ــر   ــرمني والطه ــب للح   والطي

  : ومنها  
ـ كم يكتبون من الفضائل وا       لـ

  
  خريات يا مـن كلـه خـري       ـ  

  مـــايل ونـــئيت بواحـــدة  
  

  منــها وهــل ملخــصص عــذر  
  لك يف املكارم صفو عـسجدها       

  
ــرب    ــشوش والت ــريك املغ   ولغ

  تنفــك تكــسبها مواتيــة    
  

  لك الن مـن طرقاـا الـوعر         
  فيجود يومك مـن منـاك مبـا         

  
ــر   ــريك العم ــد ال جيــود لغ   ق

  فإذا أصـاب سـواك مكرمـة        
  

  وضحت وبـان ـا لـه قـدر          
  مثل الفقري أصـاب عـن عـدم         

  
ــرتً   ــر ك ــرته ذك ــار لك   ا فط

ــدا لــك جنــم مكرمــة     وإذا ب
  

ــر    ــم زه ــك أجن ــه ل   فبجنب
ــرية    ــد ن ــاء ا ــألت مس  م

  
ــرب    ــها ال   والبحــروأضــاء من

ــة     ــث نئ ــل ذاك حي   فألج
  

ــطر    ــضيلة ش ــل ف ــا لك   فيه
ـ           ـفأقول يهنيـك الفـضائل تع

  
ـ      ا وال حــصر وال قــصرميمـ

  :فأجابه املؤلف محاه اهللا بقصيدة طويلة على رويها وحبرها منها قوله  
ــر  ــسم الفج ــا وتن ــغ اهلن  بل

  
ــشر    ــسم الب ــها وتب ــدم الب   ق

  ــسم ــدر مبت ــام الب ــذا نظ   اه
  

  ه وال البــدرال الــشمس تــشبه  
ــة   ــا البــشرى ونئ   أهــدى لن

  
  ــصدرغــراء منــشرح   ا هلــا ال

ــت مطلعهــ    ــل وأن   امل ال جت
ا

  ويــضيء منــها الــرب والبحــر  
ــى     ــد عل ــد هللا احلمي   حسن الـبالغ لربنـا الـشكر         فاحلم
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 ٦٦ 

ــسرها   ــرمني ي ــارة احل   وزي
  

ــسر    ــل الع ــضله وحتل ــن ف   م
ــا   ــراء رحلتن   مــن صــعدة الغ

  
  ها العـشر  ملا انتـهت يف نـصف       

  وصبيحة التـسع الوصـول إىل       
  

ــر     ــج والنف ــات مث احل   عرف
ــا    ــا يف اهللا أن هنـ   ورجاؤنـ

  
  ك احنط عنـا اإلصـر والـوزر         

ــسالم وحتــ    ــسأله ال   ـواهللا ن
  

  قيق املـرام لـيعظم األجـر      ـ  
ـ            ـال يأس من روح اإلله هو ال

  
ــربـــ   ــنعم ال   رب الكــرمي امل

ـ          ـوعليكم أزكى السالم مع ال
  

   مـا مهـى قطـر      ترحيم متلى ـ  
   ــدر ــسمائنا ب ــم ودم ل   اواس

  
  ما انـشق فجـر أو بـدا بـدر           

نعم وكم له من مساع حممودة، ومقامات مشهورة، ومصاحل مسطورة، وشفاعات             
مقبولة، وخالصة األمر أنه ال يزال بني العلم والعمل، والدرس والتدريس، والذكر            

طالب مستفيد، وزائـر    والفكر، ومقامه الشريف يغص مبن فيه من عامل مستزيد، و         
متربك، ومستنجد من دهره العنود، ومستعد على خصمه اللدود، ومستنصر مـن            
ظامله الكؤود، فيؤب كل مبا طلب، وحيظون بالزيادة واإلفادة والرفادة، والـسالمة            

  .والعزة، والكرامة، ال مانع ملا أعطيت يا رب، ليس على اهللا مبستنكر
  :ة ببعض صفاته أعزه اهللاهذه قصيدة مين إليه كإشادة بسيطو

 ؤوس وجوده وحنانـه   كشط الب  
  

  ووشى الطروس يراعـه وبيانـه       
  يغضى هليبتـه وعظـم جاللـه        

  
  ويبدد البـصر احلديـد عيانـه        

  تتضاءل العزمات من أهل الـشقا       
  

ــسانه     ــنانه ول ــن س   أذراعه
  ــسرع ــذا وذاك ت ــبه   ا ملناص

  
  لـبين البتــول يروقـه عــسالنه    

  اءهيوماه يوم قـرى ويـوم قـر         
  

ــه    ــذه عرفان ــا يلت ــذاه م   وغ
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 ٦٧ 

  وإليه سـلمت القيـاد فطاحـل      
  

  الـسها إيوانـه    ملا استوى فوق    
  ما إن رأيت وال مسعـت مبثلـه         

  
  أقوى وأمـضى حجـة برهانـه        

  وله الفواضل والفضائل والنـدى      
  

  واملكرمــات مالكهــا جثمانــه  
ــكونه    ــه وس ــه وحراك   أوقات

  
ــه    ــشا ديان ــا ي ــه فيم   وكالم

  ى تيـاره  حبر ميـد علـى الـور        
  

  علم  ا غـامر فيـضانه    ا وجـود  
  تاهللا ما عثرت علـى شـبه لـه          

  
  عيين وطـالع فالزمـان زمانـه        

  هو عامل هو ناقـد هـو حـافظ          
  

  ملك الكـالم بليغـه سـحبانه        
  راجــع مببتكراتــه فتجــد ــا  

  
  مامل يكن فيمـا تـرى حـسبانه       

  اهللا أنــت أبــا احلــسني جمــدد   
  ا

ــ   ــهومؤلفً ــهى إمعان ــر الن  ا  
  أنـت إال آيـة عظمـى هلـا     ما    

  
ــه    ــوثر هتان ــر ك ــالم س   أع

  أربـع علينــا يـا علــي لعلنــا    
  

  دى فقد مشـل املـال طغيانـه         
  أو لست جمد الدين جنـل حممـد         

  
  منا وحنن على املـدى إخوانـه         

  إن جاءك اخلصم العنـود تـديره        
    

ــه   ــه روغان ــا خان   فيحــول مل
  تلقي عليه أشعة األضـواء مـن        

  
  هلـــدين علـــم ألأل ملعانـــ  

  ا خـال شـنآنه    حمضوا الوال صفو      ال غرو أن جزت املدى ولك العدا  
  فألنت هادينا ومهـدينا الـذي       

  
  ملك القلوب بأسـرها سـلطانه       

  يابدر آل املصطفى يـا فخـر آل         
  

  املرتضى يا من مسـا بـك آنـه          
 ال زلت للعلم الـشريف وللعـال         

  
  والدين حتيي مـا ذوت قـضبانه        

ـ           اوعليك صلى بعد جـدك ربن
  

ــم رضــوانه   ــا لك   واآلل يتبعه
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 ٦٨ 

  ما قيل يف بـر كمثلـك حمـسن     
  

  كشط البؤوس وجوده وحنانـه      
نعم ويف شهر ربيع اآلخر من سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة وألف، ملا قامت الثـورة                 

اجلمهورية، وتالطمت أمواج الفنت على ربوع اليمن، كان املؤلف حفظه اهللا املثل            
  نفسه ونفيسه يف نـصرة الكتـاب         إىل طريق احلق، باذالً   األعلى يف هداية اخللق،     

والسنة والدعاية إىل اخلري، وملا له من املكانة يف قلوب املسلمني، كان لذلك األثـر               
 املقدسات، وحفـظ احلرمـات،      وصيانةالبالغ يف حقن الدماء، وتسكني الدمهاء،       

 إىل تدريس العلوم،    ولكنها ملا تشعبت األمور، وتغلبت األهواء عاد بكل مهة وعناية         
وإحياء معامل الدين، ونشر مؤلفات علماء اإلسالم، بواسطة الطبع ملا أمكن منـها،             

ـ             ا ال  ليعلم أن يف الزوايا خبايا، ولقرناء القرآن ترامجة البيان ومؤسسي اإلميان علوم
ا، على    وار  تضاهى،ومزايا ال تسامى، وهو اآلن بالطائف يواصل عمله اجلاد ليالً         

جلنة علمية مؤلفة من بعض تالمذته، كلل اهللا أعماله بالنجاح، وقرا بـالفوز      رأس  
والفالح، كما نسأله للجميع بفضل الفاحتة حسن اخلامتة، وحرر شهر ربيع الثـاين             

  .ـه١٣٨٦عام 
حسن بن حممـد    : كتب هذه وأنشأها أحد اللجنة تلميذه املفتقر إىل عفو اهللا         

سفي الفيشي، نسبة إىل الفيش من خماليف صـعدة،  بن أمحد بن عبداهللا اهلادوي اليو 
  .غفر اهللا هلم وللمؤمنني، آمني

احلمد هللا وحده، كنا رمسنا يف الطبعة السابقة ما حترر أدىن هذا وقـد وقـع                
هذا هنا فال يشكل واهللا املوفق، وهو ما    إدخال امللحق يف األصل، ولكن رأينا إثبات      

ل الترمجة اليت هي تأليف الولد العالمة       وهذا تكميل وتصحيح يف امللحق حو     : لفظه
األوحد العلم املفرد جنم آل حممد احلسن بن حممد بن أمحد بن عبداهللا بن علي بـن               
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 ٦٩ 

أمحد بن حيىي بن حممد بن حسن بن حيىي بن علي بن حممد بن يوسف بن أمحد بـن   
حسن بن علي بن حيىي بن حسن بن أمحد بن سليمان بن عبداهللا بـن أمحـد بـن               

بن احلسني بن أمحد بن حيىي بن سليمان بن أمحد بن إسحاق بـن اإلمـام                سليمان  
يوسف الداعي بن اإلمام املنصور باهللا حيىي بن اإلمام الناصر لدين اهللا أمحد بن اإلمام   
اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني اهلادوي اليوسفي الفيشي نسبة إىل الفـيش مـن               

اجر لطلب العلم الـشريف إىل مدينـة        خماليف صعدة، كان وأهله مبدينة ساقني فه      
صعدة فأكب على حتصيل العلوم وحتقيق املنطوق واملفهوم مة عالية وعزمية سامية            
مع أخالق نبوية، ومشائل علوية ففتح اهللا تعاىل له أبواب اهلداية ومنحـه أسـباب               

د، الرواية والدراية حىت بلغ الغاية والنهاية وأفاد واستفاد وارتقى صهوات االجتـها           
وهو يف احلال قائم بنشر العلوم وفصل القضايا وحل املشكالت وإحياء معامل الدين             

  .مت حبمد اهللا. حرسه اهللا وتواله ووفقنا وإياه لرضاه وتقواه
على مؤلفها موالنـا احلجـة،       مت حبمد اهللا إمالء شرح الزلف وهذه الترمجة       

إبراهيم :  كل من  ، إمالء ـه١٤١٧وذلك يف شهر اهللا ، شهر رمضان املعظم سنة          
بن جمد الدين املؤيدي، وعلي بن جمد الدين املؤيدي ، وإمساعيل بن جمـد الـدين                

عبدالرمحن بن حممـد بـن حممـد        : هاوصفَّ. املؤيدي، وصبور عبدالرمحن الشامي   
 .ا، واحلمد هللا رب العاملنيا وفهمعلم احملطوري، زادهم اهللا

 
 

* * * 


